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“Ἑηϊφυύοᾷ, βοοογᾶϊηρ ἴο Αοὐ οὗἩ σοπρτθββ, ἴῃ {86 γεδῦ 1847, ὉΡ 

| ΠΑΆΡΕΚ ἃ ΒΚΟΤΗΕ ΕΒ, 

1 τη ΟἸουκ᾿Β ΟΠοο οὔ (6 ϑουτ ον Τιβυτιοῦ οἵ Νὸν Υοικ 
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ΡΕΕΕΛΟῈΕ, 

ἘΠΕ Ῥτθϑθηΐ ψΟΪυΠη6 σοπίδ 5 Βῖχ θΟΟ 5 οἵ ἰπ8 ΠΙαά 
ΤῊΘ ρῥγθνίυυβ δα οη σομηρυϊβθά τυθγοὶν {π6 Ρογίϊοη 
{παΐ 15. ἀϑθα!ν τοαά αἱ οὐ οἰαββισαὶ βοῇοοὶβ ἰῃ {Π15 
ΠυΔΙίοσ, ἃ85 ΡΥΘΡαγαΐογυ ἴο ἃ δοϊ]δρίαίθ οοῦγβθ; δηά 
Ὁ]οηρ ὙΠ ἢ {Π15 ννὰ5 σίνθη {Π6 σϑρυϊαγ ἰθχί, συ ἢ {Π6 
ΘΙρσατηπηα τοβϑίοσθά, δοοοσαϊηρ' ἰο ἴΠ6 νίθννβ οὗ ΒΙοἢ- 
τὰ Ραγηο Κὺαϊρσῃί. Αἰ τΠ6 τϑααθβί, πονγουϑυ, οὗ ΠΠΔΩΥ 
Ιηβἰσαοσίογβ, {π6 δαϊίου μα5 βθδη ἱπάυςδα ἰο αἀά ἴο 1ῃ6 
Ρτγοβθηΐ δάπίοῃ {πΠ6 ἔοαστίῃ, ΗΠ, ἀηα βιχίῃ θοΟΚ5 οἵ {Π6 
ὈΟΘΠῚ, ὙΥ] ἢ ἃ ΘΟΙΩΙΠΘΗΐΑΤΎ ΟἿ ΡΓΘΟΙΒΘΙΥ {Π6 5ατηθ ρΙδη 
35 1Π6 ῬΥΘΥΪΟΙΙΒ ΟΠ6; 8ἃηα, ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἰοὸ τᾶ ΚΘ ΤΌΟΙΏ 

ὋΣ {Π15, 6 μὰ5 οπη θα {Π6 ἀϊσατημηαίθα ἰοχί. ΤῊΘ 

δΟΠΟΥ 15 ΠΆΡΡΥ ἴο ᾿ἰθαγῃ, ΠΌΓΩ ΠΕΠΊΘΓΟΙΣΒ αυδγίουβ, {Παί 
815 ἰὩΒΟΥΒ πᾶν θθθὴ ποίΐ ὑῃβασοθββία! ἴῃ στοά θυῖησ 
1Π6 βίυάν οἵ Ηοπηον [655 αἰ Π]σα]: ἀπά σϑρυϊβίνα ἴο [ῃ6 
γουηρ βίμϑηΐ ἰἢδῃ 10 ΓΟΓΓΊΘΥΪΥ νγὰ5, Δη4 6 ἱπάυ]σο85 
(Π6 ΠΟΡ6 τπδὲ {η9 ργθβθῃηΐ γοϊατηθ γν}}} θ6 Τουηά δαμδ]- 
Τγ ἀβοῖα] ἴπ {8158 τοβϑρθοί. 

ΠῚ ἃ σοοά ἰουπάδιϊοη δ6 ἰαϊά ἴῃ {Π68 θορίππίηρ, [Π6 
ΟΠ Ῥόγυβαὶ οἵ ἴῃ6 Ηοτγημθσῖς ροθιηβ θΘΟΟΠΊ65 ἃ τηδίΐου οἵ 

Ροβίἴνϑ θηϊουτηθηΐ ; γῆθσθαβ, ἴΓ 1Π6 ΡαΡ]] 6 πυττίθα 
ΟΥ̓ΘΙ ΒΟΟΚ ἴον θοῸΚ οἵ [ῃ6586 ποῦ]6 ργοάποίοηβ, νυ τἢ 
ἃ Κιηά οἵ Ἰοσοπηοίνο σϑἰ ουν, Π8 τ πη η5 ἃ ἰοΐα] βίγδη- 
Β6Γ ἴο Ὁ}} 1Π6 Ὀθαυίϊθ5 οὗ [Π6 ΒΟθΠΘΤΎ ἱπσουρσἢ γνῃ οὶ 
Π6 Πᾶ5 ΒΡΘΑ ἢΪ5 νγᾶν, δὰ, αἱ {Π6 οηὰ οὗ ἢΪ5 ἸΟΌΓΣΠΘΥ, ἰ8 

“5. Ὑγ|56 ἃ5 ὑγἤθη ἢΘ σοΙητηθποοα [ΐ, 



΄1] ᾿ ΡΒΕΡΑΟΘΕ. 

Ἔν Υν της μα5 θθθη ἀοπ6, ἱμογθίογθ, ἰο πιὰ Κα 1ῃ6 

οσκ ἃ ἀδοῆιϊ πιᾶπυαὶ] ἴο {πΠ6 γουπρ βία θηΐ, ἰὴ [ὰτ- 

{ποτίησ μἰ5 δοφυσϊηΐαησα Ὑν ἢ 1η6 Ἰαησύασο ἀπά Ροο- 

{ν οἵ Ηοιηοσ, ἀπά ἱπίγοάυοίηρ ἢϊπη ἰηΐο {Π6 ΟΡΘηΪη σ᾽ 

506 η65 οἵ ἃ ΡοδπῚ, ν᾽ ἢ οἢ Πα 5 Ἰαβῖ!ν θΘθὴ γσοσαγαθα ἃ8 

{η6 ποθ] δϑὶ αἰτεπιρί τηαάθ Ὀν {Π6 δρὶς βρι υἱΐ ἴῃ 1Π6 τηοβῖ 

ἱπιασίπαῖϊνα παίϊίοη οὗ ἢ ]ο ἢ ννΘ παν ΔΩΥ τϑοοσὰ, 

ΤῊ ἰοχί οἵ (Π6 ργδβθηΐ δά θη 15 Βα σία 4 }}ν {παῖ 

οἵ ϑΡΙΊΖΏ ΘΓ, τ μῖοἢ 15 ὩΟΥ σΘΠΘΓΆΪΥ τοσαγά θα ἃ5 (Π6 

Βεβί. Οτ βοιηδ οσοαβίοῃβ, ΠΟΥ Υ  σ, ΒΘΓΘ (Π6 56η56 

ΟΥ τηδῖγο βθοηγθά (0 σϑάυϊγα ἰΐ, ἉἸΘγαίοηβ παν θΘΘη 

δάορίοά ἔτομῃ οἴπθὺ πὰ Πρ δα  ΟΥ 168 : θαΐ ἴῃ ΠῸ 

ἰηβίδῃοθ μα5 {Π15. θθθη ἀἄοηθ νυ μοὰΐ πγθηΐίοη Ὀοὶησ 
πηδάδ οἵ ἴἴ ἴῃ 1Π6 ποία8. 
ΤῊ σΟΠΊΠΠΘΠΐΑΓΥ 5. δ’ [0}] ΟΠ6, ἃ5 ΘΥ̓ΘΤῪ σοΙηΠηΘηΐἃ- 

ΤΥ οὐσῇΐ πάἀουθίθα νυ ἰο θ6 1ῃαὶ ρῥγοΐδββθβ ἴο σίνβ {Π6 
βἰυάοηϊ ἃ ἢγβί δοφυασϊηίαησθ ἢ (Π6 ἰαησαασα οὗ 18 
Ηοπιεοτῖὶς ροαπιβ. ΤῊΘ τηδίθυ 818 ἤν θθθὴ ἀγανγῃ 
[ΓῸΠῚ ΠΌΓΩΘΓΟΙΒ ΒΟΌΓΟΘ5, θαΐ ΙΏΟΓΘ ΘΒΡΘΟΙΆ ἢν ΠΌΤ, 1Π6 
Ιθδατοϑά ἰὰροῦβ οἵ οἵ, ἤυπο, Βαϊιηαηη, ΝαροΪβ- 
μας, πὰ ιδαθὶπηαηη, ἃπα οοπίαϊη 4}} ἱπαΐ 15 να] υὰ- 
ὈΙ6 ἴῃ 1Π6 σγοσκβ οἵ ἴῃ 86 θιηϊηθηΐ βοῇ β ἴοσ {Π6 
οἰαοιϊάἀαϊοη οἵ (Π6 Ηοιοθσὶς ἰαχί. Νὸο ποίβϑ, 1 γν 1} Ὀ6 

Ῥογοοῖνϑα, αν θθθὴ σίνθη οἡ (6 Οαδίαϊοσαθ οἵ (Π6 
Ἐοτοθϑ, βίησθ {818 15 ΠΘΥΘΥ Τϑδά αἱ βοῃοοΐβ, Δη Δ 
σΟΙΠΠΘΗΪΔΤΥῪ ΟἹ ἰΐ νοῦ] αν βυνθ θα ἰῃ6 νοϊυτηθ ἰὸ 
ἴοο ἰᾶγρθ ἃ 8120. Τὴ δισδησθιηθηΐ, ΤΠΟΥΘΟΥΘΙ, Ὁν 

ννοἢ 1ῃ6 ΟἸοββαγν 18 βαβραγαϊβα ἔγοτη (ῃ68 ποῖθϑ, 
ποὶ θυΐ ργονϑ βαιἰβίαοίουυ, ΒῖΠ66 ἃ ὑπίοῃ οὗἉ ἰΓΔη5] τ Ο ἢ 
αηά Ραγβίηρ ἴῃ 1ῃ6 σοτηρα885 οὗ ὁη6 ἀπά ἴθ βᾶγηβ ποίβ 
σγουϊὰ παν ρον δὰ θοί}} ἰθάϊουβ ἀη4 σαρυϊξῖν ἴο {Π6 
ἰθατηοτ. [Ιῃ ἐτατηϊησ {Π6 ΟἸοββαγν, στο ἢὰ 5 θθθὴ ἰὰκ- 
Θ᾽ ἴο σῖνο {πὸ Ἰαίοβί νἱθννβ, ἃ8 δηϊουίαϊ πα ὃν (ῃ6 Ὀθβὶ 



ΡΕΕΕΑΟΘΕ, ΨΥ 

(ἀδυγλδη βομοίαγϑ, γϑἰαἰϊνθ ἰο Η ΟΠΊΘΥΙΟ Δ ΠΥ 818, ΟἹ, ἴὸ 

ΒΡ Κ πηογθ Ρ]αίηϊν, [Π6 Ραυβίηρ οἵ Ἠοιηθῦῖς ατθθκ, 
ἃπᾶ ἃ στγϑαΐ ἀθαὶ] οἵ οἱά συ ]5}} Πα 5 δοσογαϊηρ]ν θθθη 
ἀϊδοατάο4. ΤΠ], οχίορσυβ οἵ Βαϊίτηδηη, Πα Π15 σγατη- 
τηαῖςαὶ ᾿θοΥ5 σθηθγα νυ, ἰοσϑίμου ἢ 1Πο56 οἵ ΚΌΠ- 

Π6Ι αηά οἴμουβ, ᾶνθ ἤθυθ ργουϑά οἵ ρϑου αν να]: 
ΥΘΥῪ ᾿πηροτγίδηΐ αἰ4, αἰδο, Βα 5. θθθη οδίαϊπϑα ἤτοι 1Π6 
Θχοθι οὶ ασθοκ ἂἀπὰ ἘΠ ρ] 5ῃ. ̓ μοχίσοη οἵ [141446]] ἀπά 
ϑοοίέ, Ἰαδὲ ρα ἢ 5Πῃ64 ἴῃ 1ῃ15. οουηίσγ, ὑπ 6. 1Π6 Θδάϊἴο- 

τα] σατο οἱ ἂἢ δχοϑι θη ΑἸ σδη βοθοίασ, Ργοΐδϑβου 

Πεῖβιου. Οἠθ ἰϑαΐπγ ἰπ 1ἢἰ5 ΟἸοββασυ Μ1|}}, 11 15. σοη- 
σοἰνθά, Β6ῦν 6 ἰο αἸβι σ᾽ ]Βἢ 10 Ἰῃ ἃ ΨΘΥῪ τπᾶΥκοά ἀθρτθθ 
ἔτοὴ ον Ἠοιηθτῖο μϑχίσοη ἐμαί μᾶ5 ργθοθαθά 11 ἴῃ 
1(ηΠ6 ΕΠ, 5ἢ Ιαησαᾶσο, (Π6 ἰπἰτοάαοίοη, πδιηθ νυ, οὗ 
ΘαΠΒΟΥ ἀηα ΤΠ ηρυϊ δία οἰ ΠΟ] ΟσΊθϑ, {η6 Δρρ]Ιοαίοη 
οἵ ψὨϊοὴ ἴο {Π6 Ἡοιηοτῖο ἰοχί θθοοῖηθ5 ἀουθὶν ἰηΐθυ- 
οβίϊησ ἰῃ ΘΟΏΒΘΩΌΘΠΟΘ οὗ [Π6 ἀηοϊθηΐ [Ὀστη5 οἵ {Π6 ἰδῃ- 
ϑύδᾶρσο νῃῖ ἢ ΠΘυ 6 σοητ πη. 4}}ν ργθβθηΐ ἱπϑιηβθὶνθβ. [ἢ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴο Το 6. {Π6 Ο]ἸΟΒΒασΎ 561] ἴο {Π056, 50, γῆο 

ΓΔ Υ Ὑν 5ἢ ἴο Ρασβαθ {Π6 1} τϑαάίηρ Βαυοηά {Π6 ρουίοι 
οὔ {Π6 Πα σοπίαϊηθά ἴῃ 1Π15 νοϊαηη6, ἃ []] ἀπὰ δοςὰ- 

ταίθ [πάθχ ἢὰ8 θ6θὴ β0])]οϊηδά ἰο ἰ{. 
ΤΙ Μοίσιοα] [η6χ μὰ5 θθθη σαγϑία!]ν σοηβίταοίθα, 

απ ὙΠ Θβρθοΐαὶ σθίθγθμοθ ἰο {πΠ6 ἀοοίσίηθ οὗ {π6 ἀϊ- 

Βϑιημηᾶ, 86 115 θαυ ηρ οἡ ΗΠ θτῖο νϑυβι Ποαίϊοη. [ἰ 
85 θθδη δχίθηἀθά, ἤονθνϑῖ, πὸ {ασίμου ἐμὴ ἴοὸ (Π6 

οοά οὗ ἐῃ6 {πϊγὰ ΒΟΟΚ, βίησθ αἰΐου (Π15 1Πη6 βίαάἀδηΐ νυ ἢ} 

θ6 ἀ0]6 ἰο ργοοθϑά υυπουΐ ποϑάϊηρσ βυοἢ ἃ συϊάθ, οὐ 
6:86, ὙΥΠΘΏΘΥΘΙ ΔΗΥ͂ ΒΘΙΙΟῸΒ τηθίσοα] αἰ ΠΟΥ αγίβθϑ 
(απ {Π|8 ΟΟΟΌΓΒ ὙΘΙῪ 56: 401), νν}}} ἢπὰ ἰξ δχραἰηθά 
ἴῃ 1ῃ6 σοτητηρηΐατυ. 

Α5 τϑϑδγά 5 ἱγροσγαρῃϊοαὶ ἈΡΡθᾶσδμοθ ἀπά δοουτγα- 
ον, 1ῃ6 φαἀϊίον {πη Κ5 μ6 πηᾶν σοη ἢ θην αββοσί, ᾿παΐ 

ἈΝ 



ΠῚ ΡΕΕΡΑΟΒ. 

(6 Ῥυδβθηΐ ν ]ηγ8 15 Γ]]ν οαθὰ] ἰο δὴν {πίηρ οἵ 1{Π6 
κίπὰ τπαὶ ᾿ὰ5 δνοσ ἰββιθά “τῸΠπΠ| {ῃ6 ΑΠΊΘΙΙ Δ ἢ ῬΓΒΒ8. 
Εὸτ 15 ἀοσΌΓΔΟΥ, ἃ5 γ76}] ἃ5 [ῸΓ ΟἾΠΘΥ ἱπηρογίαπί 145, 
6 15 τηδί νυ ἱπάθθίοθα ἰο ἢΪ5 {τἸ]6η4 δηά σο]]Θασαο, Ῥτο- 
δβξου. Ὠτίβίθυ, ἰο νυ ῃοπ ἢ6 Πδ5 80 οἷΐθη μαά οσοδϑβίοῃ 

ἴο ΘΧΡΓΘΒ8Β ἢ]5. ΟὈ] σαί! η5, ἃη νῃο, Π6 15 ΠΔΡΡΥ ἴο 
ΒαΥ, ἰ8 ἀρουΐ ἰο δα ἰο ΠΪΒ Αἰγθαάν τνθ]]-ϑασηθά σϑρὰ- 
ἰατίοη, ὈΥ ἃ Οτθοκ- ΕΠ ΡΠ] ΙΒ ἀηα ἘΠ] ]5ῃ- ασθοκ Τμοχ- 
ἴσοι Ὁ 1ῃ6 ᾧ56 οἵ 50 ῇοοΐίβ, ὑυῃ]οἢ γν}}} ρον οὗ ἴῃ- 

σα συ Δ] 6 θθηϑῆί ἰο {Π6 γουηρ βίμἀθηΐ, δη4 Ψ1}} ρΡαϊΐ 
πη 'ῃ Ῥοββθββίοῃ οἵ ἃ τηδηια] ὑνῃΐοἢ Πὰ5 Ἰοὴρ Ὀ66Η. 
δηὰ 15 51}}} 8ο πηυοῇ, νναηίβα. 

Οὲκπεδία Οοίϊεσε, Ν. Υ., Οαοδεν ϑθιὰς 1848 



ΠΟΝ ΕΒ  ΊΠἊΝΙΑ,. 

ΒΟΟΚΙ 

6: Μῆνιν ἄειδε, ϑεά, ἸΤηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος, 

Ἐπ ὰ δὐλομένην) ἣ μυρί᾽ ᾿Αχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκεν, 
Πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς "Αἴδι προΐαψεν 

Ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 
Οἰωνοῖσί τε πᾶσι---Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή---- 

Ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 

οὐ μρβν" 

᾽Ατρείδης τε, ἄναξ ἀνδρῶν, καὶ δῖος ᾿Αχιλλεύς. ο. 

Τίς τ᾽ ἄρ σφωε ϑεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι; 
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός - ὁ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς 
Νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί, 
Οὔὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμησ᾽ ἀρητῆρα 
᾽Ατρείδης - ὁ γὰρ ἦλθε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 
Λυσόμενός τε ϑύγατρα, φέρων τ᾽ ἀπερείσι ἄποινα, 
Στέμμα τ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηθόλου ᾿Απόλλωνος 

Χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ ἐλίσσετο πάντας ᾿Αχαιούς, 
᾽᾿Ατρείδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν " 

᾽Ατρεῖδαΐ τε καὶ ἄλλοι ἐνκνήμιδες ᾿Αχαιοί, 
Ὑμῖν μὲν ϑεοὶ δοῖεν ᾽᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 
᾿Ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι" 
Παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λῦσαί τε φίλην, τά τ’ ἄποινα δέχεσθαι, 
“Αζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηθόλον ᾿Απόλλωνα. 

Ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾿Αχαιοὶ. 

Αἰδεῖσθαί ϑ᾽ ἱερῆα, καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα" 
Α 

τὸ 



»“-. » εἰν ὖνς οὐ δ Νὰ οὐ χὰ λων " 

Ρ ΒΌΟΚ [1.᾿ 

᾽᾿Αλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι ἥνδανε ϑυμῷ, 
᾿Αλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν. 25 

Μή σε, γέρον, κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω, 

Ἤ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον. αὖτις ἰόντα, 

Μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα ϑεοῖο. 
᾿ Τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω " πρίν μὲν καὶ γῆρας ἔπεισιν 

Ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ, ἐν "Αργεῖ, τηλόθι πάτρης, 30 

Ἱστὸν ἐποιχομένην, καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν " 

Αλλ᾽ ἴθι, μή μ᾽ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι. 

δῆ, Ὡς ἔφατ᾽ " ἔδδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ " 
; Βῆ δ᾽ ἀκέων παρὰ ϑῖνα πολυφλοίσθοιο ϑαλάσσης. 

Πολλὰ δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ᾽ ὁ γεραιὸς 30 
ἦ ᾿Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ " 

,ος Κλῦθί μευ, ᾿Αργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιδέδηκας, 
 Κίλλαν τε ζαθέην, 'Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις, 

Σμινθεῦ - εἴ ποτέ τοι χαρίεντ᾽ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα, 
22 ν 

Ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί᾽ ἔκηα 40 

Ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ " 

 Τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν. ᾿ 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος - τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖθος "Ἀπόλλων 

Βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ, : 
ο Ὑόξ᾽ ὦμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην" βδς 4Ὲ 

[Εκλαγξαν δ᾽ ἄρ' ὀϊστοὶ ἐπ᾽ ὥμων χωομένοιο, τ ᾿ 
Αὐτοῦ κινηθέντος " ὁ δ᾽ ἤϊε ψυκτὶ ἐοικώς" ᾿ ᾿ γταν, 
"Ἔζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ, ὃ' μοθς,. Ἂς τον 

᾿Λειν δὲ κλαγγὴ γένετ᾽ ἀργυρέοιο βιῖ. δ. 
Οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς ἐν ἀν 
Αὐτὰρ ἔπειτ᾽, αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς ἐμοτνς. δ 5: 

Βάλλ᾽ - αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο ϑαμξια ς Ἶ 

Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾧχετο κῆλα ϑεοῖο, 
Τῇ δεκάτῃ δ᾽ ἀγορήνδε καλέσσατο λαὸν. ̓ Αχιλλεύς 

Τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη: ᾿.. δῦ 
Κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτε ῥα ϑνήσκοντας ὁρᾶ{τφοι. ὃ 

ἜΣ ἃ 
, τὰς οὐ, ς ξ 

οἷν. Ἂ μ.- ἀὐ΄' 
ΟΡ ἿΣ 2...ὉὉ: 



ΒΟΟΚΊ. 3 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τ᾽ ἐγένοντο, 

Τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

᾿Ατρείδη, νῦν ἄμμε παλιμπλαγχθέντας ὀΐω 

᾿ὰψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν ϑάνατόν γε φύγοιμεν, 00 

Εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς ᾿Αχαιούς. 
᾿Αλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν, ἢ ἱερῆα, 

Ἢ καὶ ὀνειροπόλον---καὶ γάρ τ᾽ ὄναρ ἐις Διός ἐστιν-- 
Ὅς κ᾽ εἴποι, ὅτε τόσσον ἐχώσατο Φοῖθος ᾿Απόλλων, 

Εἶτ᾽ ἄρ᾽ ὅγ᾽ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται, εἴθ᾽ ἑκατόμθης " θΌ 

Αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων 

Βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. 

Ἤτοι ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο " τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 
Κάλχας ΘεστοῤΩηη) οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος; 

Ὃς ἤδη τὰ τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα, τὸ 
Καὶ νήεσσ᾽ ἡγήσατ᾽ ᾿Αχαιῶν Ἴλιον εἴσω, 
Ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖθος ᾿Απόλλων - 

Ο σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν "᾿ 

Ὦ ᾿Αχιλεῦ, κέλεαΐ με, Διὲ φίλε, μυθήσασθαι 

Μῆνιν ᾿Απόλλωνος ἑκατηδελέταϑ' ἄνακτος. Π᾿ ἐπε τα 

ἸΤοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω - σὺ δὲ σύνθεο, καΐ μοι ὄμοσσον 

Ἧ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν. ᾿ 
Ἦ γὰρ ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων ἯΙ 

᾿Αργείων κρατέει, καὶ οἱ πείθονται ᾿Αχαιοί. ΔΊ 
Κρείσσων γὰρ βασιλεύς, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ" 80 
Εἴπερ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψφῃ, 

-- τ ᾿Αλλά γε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ, 
Ἔν στήθεσσιν ἐοῖσι ξ σὺ δὲ ϑράσεν; εἴ με σαώσεις. 

οΡὸν δ᾽ ἀκωβδλνοὴ προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς “" 
θαρσήσας μάλα εἴπὲ ϑεοπρόπιον ὅτι οἶσθα. ΘΗ 
Οὐ μὰ γὰρ ᾿Απόλλωνα Διὶ φίλον, ᾧτε σύ, Κῴλχαν, ἘΆΝ 

Εὐχόμενος Δαναοῖσι ϑεοπροπίας ἀναφαίνεις, 

Οὔτις, ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοο 6 

- Σοὲ κοίλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίῖσι ΟΘ΄ 



Α ΒΟΟΚΊΙ. 

᾿ Συμπάντων Δαναῶν " οὐδ᾽ ἣν ᾿Αγαμέμνονα εἴπῃς, 90 

Ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος ᾿Αχαιῶν εὔχεται εἶναι. 

»“ Καὶ τότε δὴ ϑάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων - 

ΡΨ τῶν ρεμεν ἔποτα ποβέρκης δῖος "Δχρλλεθῶ ἢ 

οΟὔτ᾽ ἄρ᾽ ὅγ᾽ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὔθ᾽ ἑκατόμθης, 

᾿Αλλ᾽ ἕνεκ᾽ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ᾽ ᾿Αγαμέμνων, 
Οὐδ᾽ ἀπέλυσε ϑύγατρα, καὶ οὐκ ἀπεδέξατ᾽ ἄποινα. 90 

Τοὔνεκ᾽ ἄρ᾽ ἄλγε᾽ ἔδωκεν “Ἑκηδόλος ἠδ᾽ ἔτι δώσει" 

Οὐδ᾽ ὅγε πρὶν λοιμοῖο θαρείας χεῖρας ἀφέξει, 

Πρίν γ᾽ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην 

Ἀπριάτην, ἀνάποινον, ἄγειν ϑ᾽ ἱερὴν ἑκατόμόην 

Ες Χρύσην - τότε κέν μιν ἱλασσάμενοι πεπίθοιμεν. 100 

Ἤτοι ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο τοῖσι δ᾽ ἀνέστῃ 

Ἡρως ᾽Ατρείδης εὐρυκρείων ᾿Αγαμέμνων 
Αχνύμενος" μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναιε ' 

Πίμπλαντ᾽, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην" 

Κάλχαντα πρώτιστα κάκ᾽ ὀσσόμενος προςέειπεν " 105 

Μάντι κακῶν, οὐ πώποτέ μοι τὸ κοήγνυον εἶπες " 
Αἰεί τοι τὰ κάκ᾽ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι- 
Ἐσθλὸν δ' οὐδέ τί πω εἶπες ἔπος οὐδ᾽ ἐτέλεσσας΄,͵ ὃ 

Καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι ϑεοπροπέων ἀγορεύεις, ΝΥ δῷ, 

Οὗνεκ᾽ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος ἀγλά᾽ ἄποινα 
Ὡς δὴ τουδ᾽ ἕνεκά σφιν “Εκηθόλος ἄλγεα τεύχει, ες 

Οὐκ ἔθελον δέξασθαι - ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν 
Οἴκοι ἔχειν - καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προθέβουλα. ἡ 
Κουριδίης ἀλόχου - ἐπεὶ οὔ ἐθέν ἐστι χερείων, 
Οὐ δέμας οὐδὲ φυὴν, οὔτ᾽ ἂρ φρένας, οὔτε τι ἔργα. 118 
᾿Αλλὰ καὶ ὡς ἐθέλω δόμεναι πάλιν, εἰ τόγ᾽ ἄμεινον - ι 
Βούλομ᾽ ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι. 

Αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ᾽ ἑτοιμάσατ᾽, ὄφρα μὴ ο “" ἧς 
᾿Αργείων ἀγέραστος ἔω" ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν. τ ἡ" 
Δεύσσετε γὰρ τόγε πάντες, ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλη. ι20. 

᾿Ατρείδη κύδιστε, Φιλοκτεανώτατε πάντων, τὲ: ΚΝ 
ΟΝ δ 



.ς ΒΟΟΚΊ ΙΓ. 

Πωὼς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι ᾽Αχαιοὶ; 

᾿ Οὐδέ τί που ἴδμεν ξυνήϊα κείμενα πολλά" ; 
Αλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξ ἐπράθομεν, τὰ δέδασται, 12 
Λαοὺς δ᾽ οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ᾽ ἐπαγείρειν. 
Αλλὰ σὺ μὲν νῦν τήνδε ϑεῷ πρόες - αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
Τριπλῇ τετραπλῇ τ᾽ ἀποτίσομεν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς 

Δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προςέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων" 130 

Μὴ δ᾽ οὕτως, ἀγαθός περ ἐών, ϑεοείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

Κλέπτε νόῳ - ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι, οὐδέ με πείσεις. 
Ἢ ἐθέλεις, ὄφρ᾽ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ᾽ αὕτως 

Ἥσθαι δευόμενον, κέλεαι δέ με τήνδ᾽ ἀποδοῦναι; ὁ 

᾿Αλλ᾽ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι ᾽Αχαιοὶ 188 
ἤἌρσαντες κατὰ ϑυμὸν, ὅπως ἀντάξιον ἔσται;--- 

Εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλῶμαι ὡς 
Ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ ̓ Οδυσῆος ᾿ 
Αξω ἑλών - ὁ δέ κεν κεχολώσεται, ὅν κεν ἵκωμαι. ὈΕΥΣ ἘΣ 

Αλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦτα μέταφρασόμεσθα καὶ αὗτις "᾿ ἀν ᾿ 

Νὺν δ᾽ ἄγε νῆα μέλαιναν τομεν͵ εἰς ἀλῤιδδρὰ -: 
Ἐς δ᾽ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ᾽ τῶν βδν-- 

θείομεν, ἂν δ᾽ αὐτὴν Χρυσηΐδα καλλιπάρρν ὃ 
; ᾿«Βήσομεν ἫΝ δέ ἐν ἀρχὸς. ἀνε κερμβοϑη ἔστω, ἘΣ Ὁ 

Ἢ ὁδὸν ἐξῆν ἌΣ τῶν ες ἔφβι μϑς ὡς τοὶ ἊΣ ΣΙ ΑΔ 
Οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων. ἕνει᾽ ἤλυθον αἰχμητάων.  ο.. 

᾿ Δεῦρο μαχησόμενος", ἐπεὶ οὔτε μοι αἴτιοί εἰσιν. Ὁ τὰ ς 
. Οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰ ς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵπίτους, Ὁ ΝΣ, 

Οὐδέ ποτ᾽ ἐν Φθίῃ ἐριδώλακι, βωτιανείῥῃ, Ὁ τὰ Ἔ Χδα 
᾿ Καρπὸν ἐδηλήσαντ᾽ " ἐπεὶ ἢ ἡ , ὡς πολλὰ μεταξὺ Ὁ 

2 Ἐν τὸ δι 
ΝΣ 

᾿," 
" 

- νοὰ ᾿ “ὦ Αμς Α- 



ΒΟΟΚΊΙ.- 

ἐὰν τε σκιόεντα, ϑάλασσά τε ἠχήεσσα" 
ὶ σοΐ, ὦ μέγ᾽ ἀναιδές, ἅμ᾽ ἑσπόμεθ᾽, ὄφρα σὺ χαίρῃς, 

 Τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ, σοί τε, κυνῶπα, 

“Πρὸς Τρώων" --- τῶν οὔτι μετατρέπῃ οὐδ᾽ ἀλεγίζεις " 160 

Καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς, 
τς Ὧι ἔπι πόλλ᾽ ἐμόγησα, «δόσαν δέ μοι υἷες ᾿Αχαιῶν. 
το Οὗ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας, ὁππότ᾽ ᾽Αχαιοὶ 
᾿ς ἥρώων ἐκπέρσωσ᾽ εὐναιόμενον πτολίεθρον " 

δ Αλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέμοιο 168 

Χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ᾽ " ἀτὰρ ἦν ποτε δασμὸς ἵκηται, 
Σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ᾽ ὀλίγον τε φίλον τε 

, Ἔρχομ᾽ ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπὴν κεκάμω πολεμίζων. 

Νὺν δ᾽ εἶμι Φθίηνδ᾽, ἐπεὶ ἣ πολὺ φέρτερόν ἐστιν 
Οἴκαδ᾽ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν " οὐδέ σ᾽ ὀΐω 170 
Ἐνθάδ᾽, ἄτιμος ἐών, ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν. : 

Τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμῶαιων . 

Φεῦγε μάλ᾽, εἴ τοι ϑυμὸς ἐπέσσυται " οὐδέ σ᾽ ἔγωγε 

Αίσσομαι εἵνεκ᾽ ἐμεῖο μένειν ᾿ πάρ' ἔμοιγε καὶ ἄλλοι, 
Οὗ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς. 178 
Ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι Διοτρεφέων βασιλήων " Στ 

- Αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε. 
᾿ς Ἑἱ μάλα καρτερός ἐσσι, ϑεός που δοὶ τόγ᾽ ἔδωκεν. 

ἦ΄- Οἰκαδ᾽ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς, “καὶ σοῖς ἑτάροισιν, 
Ὧν» Μυρμιδόνεσοιν ἄνασσε, σέθεν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω᾿᾽ςὨἩ 180 

᾿ Οὐδ᾽ ὄθομαι κοτέοντος " ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε" 
᾿ Ὡς ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυσηίδα Φοῖθος ᾿Ἀπόλλων, 

Τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ᾽ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισιν 
: ᾿ Πέμψω, ἐγὼ δὲ κ᾽ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον, 

Αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας " ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς, ὦ 185. 
Ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος 
Ἶσον ἐμοὶ φάσθαι, καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. δ Ἐς 

μ: Ὡς φάτο" Πηλείωνι δ᾽ ἄχος γένετ᾽, ἐν δέ οἱ ἡ ἥτορ. 
᾿Στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν, Υ; 

Ἡ ὅγε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μμοῦ Τ1φὅ 



ΒΟΟΚ . Ἵ 

Τοὺς μὲν ἀναστήσειεν. ὁ δ᾽ ᾿Ατρείδητ' ἐναοίζοι, 
Ἠὲ χόλον παύσειεν, ἐρητύσειέ τε ϑυμόν. 

Ἕως ὅγε ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν, 

Ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ᾽ ᾿Αθήνη 
Οὐρανόθεν - πρὸ γὰρ ἧκε ϑεὰ λευκώλενος "“Ἡρη, 195 
Αμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε. 

Στῆ δ᾽ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε ἸΤηλείωνα; 

Οἴῳ φαινομένη, τῶν δ᾽ ἄλλων οὔτις ὁρᾶτο. 

Θάμθησεν δ᾽ ᾿Αχιλεύς, μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ - αὐτίκα δ᾽ ἔγνω: . 
Παλλάδ᾽ ᾿Αθηναίην " δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν. 200 

- Καέ μιν φωνήσας ἔπεα πτερύεντα προζτηύδα"-- ,᾿ 

Τίπτ᾽ αὖτ’, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, εἰλήλουθας ; 

Ἦ ἕνα ὕθριν ἴδῃ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο ; 

᾿Αλλ’ ἔις τοι ἐρέω, τὸ δὲχκαὶ τελέεσθαι ὀΐω. 

ἯΙις ὑπεροπλίῃσι τάχ᾽ ἄν ποτε ϑυμὸν ὀλέσσῃ. 205 

Τὸν δ᾽ αὖτε προςέειπε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

Ἦλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίθηαι, 

Οὐρανόθεν - πρὸ δέ μ᾽ ἧκε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη, 
ἤΑμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε, 
᾿Αλλ᾽ ἄγε λῆγ᾽ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί" 210 

᾽Αλλ᾽ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον, ὡς ἔσεταί περ.. 
Ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται, - 
Καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα. 
“Ὑριος εἵνεκα τῆσδε - σὺ δ᾽ Ἴσχεο, πεΐθεο δ᾽ ἡμῖν. 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προςέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς. 215 
Χρὴ μὲν σφωΐϊτερόν γε, ϑεά, ἔπος εἰρύσσασθαι, 

Καὶ μάλα περι ϑυμῷ κεχολωμένον - ὡς γὰρ ἄμεινον." 
Ὄς κε ϑεοῖς ἐπιπείθηται; μάλα τ᾽ ἔκλυον αὐτοῦ. 6 

ΤῊΣ καὶ ἐπ᾽ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν, 0. 
“Αὐ δ᾽ ἐς κουλεὸν ὧσε μέγα ξίφος, οὐδ' ἀπίθησεν 290 
Μύθῳ ᾿Αθηραίηεν ἣ δ᾽ Θὔλυμπόνδε βεθήκει ὁ δ τρυ. 
Δώματ᾽ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους. 

Πηλείδης δ᾽ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν ἔπ τοις Ἂς ΠΝ Ἴς β 

᾿Ατρείδην προςέειπε, καὶ οὔπω λῆγε χόλοιο": Ὸ΄ ᾿ με: 



«δι 
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Οἰνοδαρές, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων, κραδίην δ᾽ ἐλάφοιο, 225 

Οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ ϑωρηχθῆναι, 

, Οὔτε λόχονδ᾽ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν 

ὁ Τεέτληκας ϑυμῷ - τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἷναι. 

"Ἢ πολὺ λώϊόν ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 

Δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσθαι ὅςτις σέθεν ἀντίον εἴπῃ. 230 

ε Δημοθδόρος βασιλεύς, ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις " 

"Ἦ γὰρ ἄν, ᾿Ατρείδη, νῦν ὕστατα λωθήσαιο. 
ΕῚ , κ Ζ ᾿Ξ: ΄ Ὁ “ἂν 

ΟἾΑλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι, 

Ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔποτε φύλλα καὶ ὄζους 

Φύσει, ἐπειδὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν, 9288 

,. Οὐδ᾽ ἀναθηλήσει " περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψεν 

Φύλλα τε καὶ φλοιόν " νῦν αὖτέ μιν υἷες ᾿Αχαιῶν 
Ἐν παλάμῃς φορέουσι δικάσπόλοι, οἵτε ϑέμιστας 
Πρὸς Διὸς εἰρύαται " ὁ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος ““ 

Ἦ ποτ᾽ ᾿Αχιλλῆος ποθὴ ἵξεται υἷας ᾿Αχαιῶν 940 

Σύμπαντας - τότε δ᾽ οὔτι δυνήσεαι, ἀχν"ὑμενός «περ, 
Χραισμεῖν, εὖτ᾽ ἂν πολλοὶ ὑφ᾽ “Ἕκτορος ἀνδροφύτοιο 
Θνήσκοντες πίπτωσι " σὺ δ᾽ ἔνδοθι ϑυμὸν ἀμύξεις 

Χωόμενος, ὅτ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτισας. 

Ὡς φάτο Πηλείδης " ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίη 245 

Χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ᾽ αὐτός " 

᾽Ατρείδης δ᾽ ἑτέρωθεν ἐμήνιε" τοῖσι δὲ Νέστωρ 

᾿Ἡδνυεπὴς ἀνόρουσε, λιγὺς Τυλίων ἀγορητής, 

Τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή. 

Τῷ δ᾽ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων 250 
᾿Εφθίαθ᾽, οἵ οἱ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο 
Ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν. 
Ὅ σφιν ἐδφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν " 

Ὦ πόποι, ἣ μέγα πένθος ᾿Αχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει. 
Ἧ κεν γηθήσαι Πρίαμος, Πριάμοιό τε παῖδες τ Ὡ5Ά 

ἴΛλλοι τε Τρῶες μέγα κεν κεχαροίατο ϑυμῷ, ᾽ 
Εὶ σφῶϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιίν, 
Οἱ περὶ μὲν βουλῇ Δαναῶν, περὶ δ᾽ ἐστὲ μάχεσθαι 

ΕΣ 
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Αλλὰ πίθεσθ᾽ " ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο. 
"Ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέπερ ὑμῖν 260 

ο'Ανδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔποτέ μ᾽ οἵγ᾽ ἀθέριζον. 

Οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας, οὐδὲ ἴδωμαι, 

Οἷον Πειρίθοόν τε, Δρύαντά τε, ποιμένα λαῶν, 

Καινέα τ᾽, ᾿Ἐξάδιόν τε, καὶ ἀντίθεον ἸΤολύφημον. 

[Θησέα τ᾽ Αἰγείδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. ᾿ 2605 

Κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφει ἀνδρῶν" 

Κάρτιστοι μὲν ἔσαν, καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο, 
Φηρσὶν ὀρεσκῴοισι, καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν. τ΄ 

Καὶ δὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐϊς ΤΙτύλου ἐλθών, 

Τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης " καλέσαντο γὰρ αὐτοί" τὸ 

Καὶ μαχόμην κατ᾽ ἔμ᾽ αὐτὸν ἐγώ " κείνοισι δ᾽ ἂν οὔτις 
Τῶν, οἱ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχθόνιοι, μαχέοιτο. ... 

Καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν, πείθοντό τε μύθῳ. 

᾿Αλλὰ πίθεσθε καὶ ὕμμες " ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον. 
Μήτε σὺ τόνδ᾽, ἀγαθός περ ἐών, ἀποᾶίρεο κούρην,, 278 
᾿Αλλ’ ἔα, ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες ᾿Αχαιῶν ", 
Μήτε σύ, Πηλείδη, ἔθελ’ ἐριζέμεναι βασιλῆ᾽ 
᾿Αντιδίην" ἐπεὶ οὔποθ᾽ ὀμρῦῆτια ἔμμορε τιμῆς ἢ 

Σκηπτοῦχος βασιλεὺς, ᾧτε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν." 
Εἰ δὲ σὺ κάρτερός ἐσσι, ϑεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ, τ 280 

᾽Αλλ᾽ ὅδε φέρτερός ἐστιν, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. 

᾿Ατρείδη, σὺ δὲ παῦε τεὸν μένος " αὐτὰρ ἔγωγε 

Λίσσομ᾽ ᾿Αχιλλῆϊ μεθέμεν χόλον; ὃς μέγα πᾶσιν. 
ἜΡΑΙΣ ̓Αχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο. 

ὙΠὸν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προςέφη κρείων. ᾿αγαμέμνων" 98ὅ 
Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοίραν ἔειπες. 

᾿Αλλ᾽ ὅδ᾽ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων. 
Πάντων μὲν κράτέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ᾽ ἀνάσσειν, . 

Πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν᾽ οὐ πείσεσθαι ὀΐω. 

Εὲ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν ϑεοὶ αἰὲν ἐόντε, 290 
Τοὔνεκά οἱ ἘρΟβΕΟΡΟΩΣ ὀνείδεα μυθήσασθαι. αν δι 

Τὸν ὁ’ ἄρ᾽ ὑποθλήδην ἠμείθετο δῖος ̓Αχιλλεύφ:, 



τὰ δι 
Ἕ ὙΛΗ͂Ν 
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Ἦ γαρ κει δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην, 

Ἑὶ δὴ σοὶ ἂν ἔργον ὑπείξομαι, ὅττι κεν εἴπῃς " 

"Ἄλλοισιν δὴ ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἔμοιγξ, 

Σήμαιν᾽ - οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω. 

"Αλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν " 

Χερσὶ μὲν οὔτοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης, 

Οὔτε σοὶ οὔτε τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ᾽ ἀφέλεσθέ γε δόντες 

Τῶν δ' ἄλλων ἅ μοί ἐστι ϑοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ, 

Τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο. 

Εἰ δ᾽ ἄγε μὴν πείρησαι, ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε" 
Αἰψά τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ πὐκίος 

Ὡς τώγ᾽ ἀντιθίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν 
᾿Ανστήτην " λῦσαν δ᾽ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

Πηλείδης μὲν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐΐσας 

Ἤϊε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν " 
᾽Ατρείδης δ᾽ ἄρα νῆα ϑοὴν ἅλαδε προέρυσσεν,, 

Ἐς δ᾽ ἐρέτας ἔκρινεν ἐείκοσιν, ἐς δ᾽ ἑκατόμθην 

Βῆσε ϑεῷ " ἀνὰ δὲ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον 
Εἶσεν ἄγων - ἐν δ᾽ ἀρχὸς ἔθη πολύμητις Ὀδυσσεύς. 

Οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀναθάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα" 

Λαοὺς δ᾽ ̓ Ατρείδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν. 
Οἱ δ᾽ ἀπελυμαίνοντο, καὶ εἰς ἅλα λύματ᾽ ἔθαλλον - 
ἜΡρδον δ᾽ ᾿Απόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμθας 

Ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν παρὰ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο" 

Κνίση δ᾽ οὐρανὸν ἵκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ. 

29ὅ 

900 

805 

910 

815 

Ὡς οἱ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν" οὐδ᾽ ᾿Αγαμέμνων 
Λῆγ᾽ ἔριδος, τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ' ᾿Αχιλῆϊ. 

᾿Αλλ’ ὅγε Ταλθύθιόν τε καὶ Ἑὐρυθάτην ὑ αμην δ" 

Τώ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ ϑεράποντε " 

Ἔρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος . 

Χειρὸς ἑλόντ᾽ ἀγέμεν Βρισηΐδα καλλιπάρῃον. 
Εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι 

Ἂ ᾿Ἑλθὼν σὺν πλεόνεσσι, τό οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται. 

820 

825 
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Ὡς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθὲν ἔτελλεν. 

Τὼ ὁ’ ἀέκοντε βάτην παρὰ ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην. 

ἜΝ δ᾽ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηΐ μελαίνῃ 

Ἥμενον" οὐδ᾽ ἄρα τώγε ἰδὼν γήθησεν ᾿Αχιλλεύς. 330 
Τὼ μὲν ταρθδήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα , 

Στήτην, οὐδέ τί μιν προζεφώνεον οὐδ᾽ ἐρέοντο. ! 
Αὐτὰρ ὃ ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ, φώνησέν τε" " Ἀ 

Χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 
ἴΑσσον ἔτ᾽ - οὔτι μοι ὄμμες. ἐπαίτιοι, ἀλλ᾽ ᾿Αγαμέμνων, 335 
Ὃ σφῶϊ προΐει Βρ:σηΐδος εἵνεκα κούρης. 

᾿Αλλ᾽ ἄγε, Διογενὲς Τατρόκλεις; ἔξαγε κούρην, 
᾿Καίέ σφωϊν δὸς ἄγειν. Τὼ δ᾽ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων 

Πρός τε ϑεῶν μακάρων, πρός τε ϑνητῶν ἀνθρώπων, 

Καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος, εἴ ποτε δ᾽ αὖτε 8340 

Χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι " 
Τοῖς ἄλλοις. Ἦ γὰρ ὅγ᾽ ὀλοῇσι φρεσὶ ϑύει" 
Οὐδέ τε οἷδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω, ΐ 
Ὅππως οἱ- παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέωνται ἀπσυον πολυ κα τος 

Ὡς φάτο Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ" 840 

Ἔκ δ᾽ ἄγαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρῃον, ; 
. Δῶκε δ᾽ ἄγειν" τὼ δ᾽ αὖτις ἴτην παρὰ νῆας ᾿Αχαιῶν ̓  ᾿ ἤττη 

Ἢ ὁ’ ἀέκουσ᾽ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν.--- Αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς ὁ 

Δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασθεὶς, ὃ 

Θῖν᾽ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπὶ οἴνοπα πόντον.Ό. ἅ550 
πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς ο 

“Μῆτερ, ἐπεί μ᾽ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα, γεχέςς 
Τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν ᾿Ολύμπιος ξγγυαλίξοι, ὡ τοῖν: 
Ζεὺς ὑψιθρεμέτης " νῦν δ᾽ οὐδέ με τυτθὸν ἔτισεν. 

Ἢ. γάρ μ' ̓ Ατρείδης εὐρυκρείων ᾽Αγαμέμνων... Ἂ 350 : 
Ἠτίμησεν ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 

Ὡς φάτο δακρυχέων " τοῦ δ᾽ ἔκλυε πότνια μήτηρ. 
Ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρᾶ: πατρὶ γέροντι... ΔΎΟ, 
Καρπαλίμως δ᾽ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς, ἦῦτ᾽ ὀμίχλη: 
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Καί ῥα πάροιθ᾽ αὐτοῖο καθέζετο δακρυχέοντος, 8360 

Χειρί τέ μεν κατέρεξεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ’, ἔκ τ’ ὀνόμαζεν " 

Τέκνον, τί κλαίεις ; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος ; 

ϑ Ἐξαύδα, καἡ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν. ἄμφω. 

Ἂ ̓  Τὴν δὲ βαρυστενάχων προςέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς " " 

Οἶσθα" τίη τοι ταῦτ᾽ εἰδυίῃ πάντ᾽ ἀγορεύω ; 865. 
Ὠιχόμεθ᾽ ἐς Θήδην, ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος, 

Τὴν δὲ διεπράθομέν τε, καί ἤγομεν ἐνθάδε πάντα" 
Καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες ᾿Αχαιῶν, - 

τ Ἐκ δ᾽ ἕλον ᾿Ατρείδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον. 

Χρύσης δ᾽ αὖθ᾽, ἱερεὺς ἑκατηθόλου ᾿Απόλλωνος, 370 

Ἦλθε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
Λυσόμενός τε ϑύγατρα, φέρων τ᾽ ἀπερείσι ἄποινα, 

Στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηθόλου ᾿Απόλλωνος 

Χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ ἐλίσσετο πάντας ᾿Αχαιούς, 

᾿Ατρείδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν. ὁ ᾿ 8175 
Ἔ;νθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾽Αχαιοὶ 

Αἰδεῖσθαί ϑ᾽ ἱερῆα, καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα " 
τς ᾿Δλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι ἥνδανε ϑυμῷ, 

Ὰ ᾿Αλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν. 

ΤΠ Χωόμενος δ᾽ ὁ γέρων πάλιν ᾧχετο" τοῖο δ᾽ ᾿Απόλλων 380 

Εὐξαμένου ἧκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἧεν. 

᾿ Ψὰχ.πσσε Ἢ ὁ 

τς ἯΝΚκε δ᾽ ἐπ᾽ ᾽Αργείοισι κακὸν βέλος " οἱ δέ νυ λαοὶ Ἶ 

, Θνῆσκον ἐπασσύτεροι" τὰ δ᾽ ἐπῴχετο κῆλα ϑεοῖο νν: 
Πάντη ἀνὰ σἤθετὺν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν. Δμμι δὲ μάντις Ν 
Εὐ εἰδὼς ἀγό ϑεοπροπίας Ἑκάτοιο" 385 

τς Αὐτέκ᾽ ἐγὼ πρῶτος κελόμην ϑεὸν ἱλάσκεσθαι " 
2 ᾿’Ατρείωνα δ᾽ ἔπειτα χόλος λάθεν - αἶψα δ᾽ ἀναστὰς 
ὲ ̓ ἨἨπείλησεν μῦθον, ὁ δὴ τετελεσμένος ἐστίν. 

ἐ- Τὰν μὲν γὰρ σὺν νηΐ ϑοῇ ἑλίκωπες ᾽Αχαιοὶ 

ἕ Ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγδυσι δὲ δῶρα ἄνακτι". 390 
Γ Τὴν δὲ νέον. κλισίηθεν ἔθαν κήρυκες ἄγοντες 

ς Κούρην Βρισῆος, τὴν μοι δόσαν υἷες ᾿Αχαιῶν. 
᾿Αλλὰ σύ, εἰ δύνασαί γε, περίσγεο παιδὸς ἐῆος " 
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᾿Ελθοῦσ᾽ ̓ Οὔλρμπόνδε Δέα λίσαι, εἴ ποτε δῆ τι | 
Ἢ ἔπει ὥνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ. . 995 

πολλάκϊζ γὰ γὰρ σέο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα 

Εὐχομένης, ὅτ᾽ ἔφησθα κελαινεφέϊ Ἱζρονίωνε 

Οἴῃ ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι, ν᾽ 
Ὁππότε μιν ξυνδῆσαι ᾿Ολύμπιοι ἤθελον ἄλλοι, εν 
᾿ Ἥρη τ᾽ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη.. 400 
᾿Αλλὰ σὺ τόνγ᾽ ἐλθοῦσα, ϑεά, ὑπελύσαο δεσμῶν, 

Ὧχ᾽ ἑκατόγχειρον καλέσασ᾽ ἐς "μακρὸν Ὄλυμπον, 

Ὃν Βριάρεων καλέουσι ϑεδῇ, ἄνδρες δέ τε πάντες 

Αἰγαίΐων᾽" : ὁ γὰρ αὖτε βίῃ οὗ πατρὸς ἀμείνων" 

“Ος ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων. 6 405 

Τὸν καὶ ὑπέδδεισαν μάκαρες ϑεοΐ, οὐδέ τ᾽ ἔδησαν: ἷ 

Τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο, καὶ λαθὲ γούνων, 
Αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι; ᾿ 

Τοὺς δὲ κατὰ πρύμνβς, 5 τε καὶ ἀμφ᾽ ἅλα ἔλσαι ᾿Αχσαιοὺς 

Κτεινομένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος, 410 υ»Α 
Γνῷ δὲ καὶ ᾿Ατρείδης εὐρυκρείων ᾿Αγαμέμνων ἤ "- ὁ η ; 
Ἣν ἄτην, ὅτ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιῶν αὐὐεισα ἔτισεν. ΞΟ» αἴ ; 

. Ξ τες τ κλτμε τῆς γος 

Τὸν ὁ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα Θέτις. ΡΊΞΗ ϑάκρυ: χέουσα. ΣᾺ 
τὰ 

Ὦ μοι, τέκνον ἐμόν, τί νύ σ᾽ ἔτρεφον, ΕΊΣ τεκοῦσα: ἢ 
Αἴθ' ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων ΙΒ 5 
Ἧσθαι " ἐπεί νύ τοι αἷσα μίνυνθά περ, οὔτι μάλα δήνᾳ 

“- Νῦν δ᾽ ἅμα τ᾽ ὠκύμορος “ καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων. 
ΝΜ Ἔπλεο" τῷ τῷ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισιν», ως 

τἷν Τοῦτο δέ Τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραιῦνῳῥὀ. . 
Εἰμ᾽ αὐτὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον, αἴ κε πίθηται. 420 
᾿λλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισιν ΟΣ 

. Μήνν᾽ ᾿Αχαιοῖσιν, πολέμου δ' ἀποπαύεοπάμπ.͵ δ Ὁ 
ον Ζεὺς γὰρ ἐς ̓ Ωκεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας Αἰθιόπῆας ᾿ ἰδ 

᾿ Χριζὸς ἔθη μετὰ δαῖτα, ϑεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο 
Δωδεκάτῃ δέ τοι αὗτις ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε. 440 

» Καὶ τότ᾽ ἔπειτά τοι εἷμε Διὸς ποτὶ χαλκοθατὲς δῶ, Α ἘΡΡΟς 

“ςς Καέμιν γουνάσομᾳι, καί μὲν πείσεσθαι ὀΐω. Ὁ : Ἧ- 
5 ὑπ κ Ψ͵ ζ : ξεν ἔ 
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Ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἀπεδήσετο- τὸν δ᾽ ἔλιπ᾽ αὐτοῦ 
Χωόμενον κατὰ ϑυμὸν ἐὐζώνοιο γυναικός, 

Τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων .--- Αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς 430 

Ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμθην. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος πολυθενθέος ἐντὸς ἵκοντο, 

Ἱστία μὲν στείλαντο, ϑέσαν δ᾽ ἐν νηὶ μελαίνῃ" 
Ἱστὸν δ᾽ ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες 

Καρπαλίμως" τὴν δ᾽ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς. 485 

Εἰκ δ᾽ εὐνὰς ἔθαλον, κατὰ δὲ “ουμνήσε ἔδησαν" ὉτΥ πἰν 

Ἔκ δὲ Καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης" τ τ 
Ἔκ δ᾽ ἑκατόμθην βῆσαν ἑκηθόλῳ ᾿Απόλλωνι" 

Ἔκ δὲ Χρυσηϊς νηὸς βῆ ποντοπόροιο. 

σἹ) τὴ ἣν μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις ᾽Οδυσσεὺς 440 
Πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει, καί μὲν προτέειπεν " 

Ὦ Χρύση, πρό μ᾽ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων 

Ἰαϊδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίθῳ ϑ᾽ ἱερὴν ἑκατόμθην' 

Ρέξαι ὑπὲρ Δαναῶν, ὄφρ᾽ ἱλασόμεσθα ἄνακτα, 

Ος νῦν ᾿Αργείοισι πολύστονα κήδε" ἐφῆκεν. 445 

Ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων 
Παῖδα φίλην" τοὶ δ᾽ ὦκα ϑεῷ κλειτὴν ἑκατόμθην 

᾿ς Ἑξείης ἔστησαν ἐῤδμητον περὶ βωμόν: Β 

1." Χερνέψαντο δ᾽ ἔπειτα, καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 

ο΄ Γοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών. 4δ0 

Κλῦθί μευ, ᾿Αργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιθέθηκας, 
Κίλλαν τε ζαθέην, Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις " “- ἢ 
Ἤδη μέν ποτ᾽ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο, ἜΗΝ 
Τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ᾽ ἴψαο λαὸν ᾿Αχαιῶν" Ἷ 

ν Ἠδ' ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ᾽ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ -" 48 ἢ 
Ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον " 

Ὡς ἔφατ’ εὐχόμενος τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖθος ᾿Απόλλων 
.. Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ εὔξαντο, καὶ οὐλοχύτας προδάλοντο, 

Αὐέρυσαν μὲν πρῶτα, καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 
᾿ Μηρούς τ᾽ ἐξέταμον, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν 400 

ξ, ᾿Ξ “--- -: 



ἜΣ ὃ 

ν, : ΒΟΟΚ ".. 2 1 

ἐν Δέπτυχα. ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὡμοθέτησαν. 
»ὗ ζαῖε δ᾽ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ δ᾽ αἴθοπα οἷνον 

Λεῖθε " νέοι δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἔχον πεμπώθολα χερσίν. 
“Αὐτὰρ ἐπεὲ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη, καὶ σπλάγχν᾽ ἐπάσαντο, 

Μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἄλλα, καὶ ἀμφ" ὀβελοῖσιν ἔ ἔπειραν, 405 
Ὥπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου, τετύκοντό τε δαῖτα, 
Δαίνυντ᾽, οὐδέ τε ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐϊσρῶὼ 5 
Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
Κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο " 470 

- Νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 

Οἱ δὲ πανημέριοι μολπῇ ϑεὸν ἱλάσκοντο 
Καλὸν ἀείδοντες παιήονα κοῦροι ᾿Αχαιῶν, 

Μὲλποντες Ἑκάεργον" ὁ δὲ φρένα τέρπετ᾽ ἀκούων. 

Ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ, καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλθεν, 4 
Δὴ τότε κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός. ψ΄, ὅ“Π΄ 
Ἦμος δ᾽ ἠρϊγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἢώς, 
Καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 
Τοῖσιν δ᾽ ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος ᾿Απόλλων. 
Οἱ δ᾽ ἱστὸν στήσαντ᾽, ἀνά ϑ᾽ ἱστία λευκὰ πέτασσαν - 480 
Ἔν δ᾽ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα 

Στείρῃ πορφύρεον μεγάλ᾽ ἴαχε, νηὸς ἰούσης - 
Ἢ δ᾽ ἔθεεν. κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον. : 

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵκοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν, ΝΣ 
Νῆα μὲν οἵγε μέλαιναν ἐπ᾽ ἠπείροιο ἔρυσσαν .485 
“Ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ᾽ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν " 
Αὐτοὶ δ᾽ ἐσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε.-- 

Αὐτὰρ ὁ μήνιε γηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισιν, 

Διογενὴς Πηλέος υἱός, πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς - ΝΜ -- 

Οὔτε ποτ᾽ εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν, 490 

Οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον -. ἀλλά φθινύθεσκε φίλον κῆρ 
Αὖθι μένων, ποθέεσκε δ' ἀὑτήν τε πτόλεμόν τε. Ὗ 

᾽Αλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς, 
Καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες 
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Πάντες ἅμα, Ζεὺς δ᾽ ἦρχε. Θέτις δ᾽ οὐ λήθετ᾽ ἐφετμέων 495 

Παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ᾽ ἦγ᾽ ἀνεδύσετο κῦμα ϑαλάσσης. 

Ἡερίη δ᾽ ἀνέδη μέγαν οὐρανὸν Οὐλν πῶ. ΤῈΣ 

“Εὖρεν δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην. ἄτερ ἥμενον ἄλλων 

᾿Ακροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 5 

Καί ῥα πάροιθ᾽ αὐτηῖο καθέζετο, καὶ λάθε γούνων - ὅθ00 

Σκαιῇ " δεξιτερῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα, 

Λισσομένη προςέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα" 

Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ᾽ ἀθανάτοισιν ὄνησα 

Ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ " 

Τίμησόν μοι υἱόν, ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων δ» 

Ἔπλετ᾽ - ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 

Ἡτίμησεν - ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας. 

᾿Αλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον, Ὀλύμπιε μητίετα Ζεῦ". 

Τόφρα δ᾽ ἐπὶ Ῥρώεσσι τίθει κράτος, ὄφρ᾽ ἂν 'Ἀχαιοὶ 

Ἶ Υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν, ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ. 510 

Ὡς φάτο. τὴν δ᾽ οὔτι προςέφη ΣΟΦΩ͂Σ Ζεύς. 
᾿Αλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο" Θέτις δ᾽ ὡς ς ἥψατο γούνων, 

τας ἔχετ᾽ ἐμπεφυυῖα, κα καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις " 

Νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον, 

Ἦ ἀπόειπ᾽ " ἐπεὶ οὔ τοι ἔ τς τ ὑρῃβεμρβὰ 51 

Ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη ϑεός εἰμι. 
οι 

Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς- 

Ἦ δὴ λοίγια ἔργ᾽, ὅτι μ᾽ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις 

ἬΡρῃ, ὅτ᾽ ἄν μ᾽ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν. 
Ἢ δὲ καὶ αὔτως μ᾽ αἰὲν ἐν ἀθανάτοισι ϑεοῖσιν . δϑθι 

Νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν. 

᾿Αλλὰ σὺ μὲν νῦν αὗτις ἀπόστιχε, μή σε νοήσῃ 
Ἥρη " ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται, ὄφρα τελέσσω 

ΕΣ δ᾽ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι, ὄφρα πεποίθης " 

Τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ᾽ ἀθανάτοισι μέγιστον 595 
Τέκμωρ " οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον, οὐδ᾽ ἀπατηλόν, 
Οὐδ᾽ ἀτελεύτητον, ὅτι κεν κεφαλῇ κατανεύσω. ΄.. 

᾿ ὁ τ 



ΒΟΟΚ ".- 17 

Ἦ, καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων " 

᾿Αμθρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος 

Κρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο" μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν "Ἄλυμπον. ὅ80 

Τώγ᾽ ὡς βουλεύσαντε διέτμαγεν " ἣ μὲν ἔπειτα 

Εἰς ἅλα ἄλτο βαθεῖαν ἀπ᾽ αἰγλήεντος Ὀλύμπου, " 
Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα. Θεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἀνέσταν, [.» “Δ 
Ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον " οὐδέ τις ἔτλη ἦν ἊΝ η- . 

Μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ᾽ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες. 585. λὼν 

Ὡς ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ᾽ ἐπὶ ϑρόνου - οὐδέ μὲν Ἥρη τ ΥῊΙ 
Ἠγγνοίησεν ἰδοῦσ᾽, ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς ἥν 
᾿Αργυρόπεζα θέτις, ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. 

Αὐτέκα κερτομίοισι Δία ἸΚρονίωνα προζηΐδα " 

Τίς δ᾽ αὖ τοι, δολομῆτα, ϑεῶν συμφράσσατο βουλάς ; ὅ40 
Αἰεί τοι φίλον ἐστὶν, ἐμεῦ ἀπονόσφινϊἐόντα ἔννν.» “Ὁ 

Κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν " οὐδέ τί πώ μοι 

Πρόφρων τέξληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς. 

Τὴν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τεῦ ἐπ΄ 

Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους. ᾿ς; δ45 

πἰδήσειν " χαλεποί τοι ἔσοντ᾽, ἀλόχῳ πέρ, ἐούσῃ. κα 
᾿Αλλ’ ὃν μέν κ᾽ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν, οὔτις ἔπειτα ἈὉ (ἃ 

Οὔτε ϑεῶν πρότερος τόνγ᾽ εἴσεται, οὔτ᾽ τς τα γὰ ᾿ ἯΙ ρ δ, ΚΟΥ 
Ὃν δέ κ᾽ ἐγὼν ἀπάνευθε ϑεῶν ἐθέλωβε νοῆσαι, ΑΨ ὡς: 
Μήτι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο, μηδὲ μετάλλα. 559 τ ς 

Τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη; τ Ξ 
Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες ; 
Καὶ Καὶ λίην σε πάρος γ᾽ οὔτ᾽ εἴρομαι, οὔτε μεταλλῶ «τ 

᾿Αλλὰ μάλ᾽ εὔκηλος τὰ φράζξεαι, ἅσσ᾽ ἐθέλῃσθα. ζ ; ᾿ τ 3 
Νῦν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή σε παρείπῃ ̓  δ᾽ 
᾿Αργυρόπεζα Θέτις, ϑυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. ἀΡΡ 

᾿ Ἦερίη γὰρ σοίγε παρέζετο, καὶ λάθε γούνων" ὃ ΄ 

Τῇ σ᾽ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον, ὡς ᾿Αχιλῆα 
Τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 560 
Β2 ; ' 

Ἢ 
» 
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Δαιμονίη, αἰεὶ μὲν ὀΐεαι, οὐδέ σε λήθω - 
Πρῆξαι δ᾽ ἔμπης οὔτι δυνήσεαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ ϑυμοῦ 
Μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι " τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται. 
Ἐξ δ᾽ οὕτω τοῦτ᾽ ἐστίν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι. 
᾽Αλλ᾽ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείθεο μύθῳ - 565 
Μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι ϑεοί εἰσ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ, 

“ 'Ασσον ἰόνθ᾽ ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. τ, 

ν᾿ 

δ 
“ 
Ὑ 

Ὗ 

Γ 
τ 

᾿»- " Σέντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα. 

Ὡς ἔφατ᾽ - ἔδδεισεν δὲ βοῶπις πότνια “Ἢρη " 

Καί ῥ᾽ ἀκέουσα καθῆστο, ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ᾽ 
 Ἴῶχθησαν δ᾽ ἀνὰ δῶμα Διὸς ϑεοὶ Οὐρανίωνες. 570 

᾿ Τοῖσιν δ᾽ Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ᾽ ἀγορεύειν 

Μητρὶ φίλῃ ἐπίηρα φέρων λευκωλένῳ Ἥρῃ" 

Ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ᾽ ἔσσεται, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀνεκτά, 

Εἰἢ δὴ σφὼ ἕνεκα ϑνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε, 
Ἐν δὲ ϑεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον - οὐδέ τι δαιτὸς 515 

Ἐσσθλῆς ἔσσεται ἧδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ. " "Σ 

Μητρὶ δ᾽ ἐγὼ παράφημε, καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ, δ" 

Πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρειν Διὶ, ὄφρα μὴ αὖτε 
Νεικείῃσι πατήρ, σὺν δ᾽ ἦμιν δαῖτα ταράξῃ. 
Εἴπερ γάρ κ᾽ ἐθέλῃσιν ᾽᾿Ολύμπιος ἀστεροπητὴς 580 

Ἐπ ἑδέων στυφελίξαι - ὁ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν. 
᾿Αλλὰ σὺ τόνγ᾽ ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν " 
Αὐτέκ᾽ ἔπειθ᾽ ἵλαος ᾿λύμπιὸς ἔσσεται ἡμῖν. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον 
Μητρὶ φέλῃ ἐν χειρὶ τίθει, καί μὲν προςέειπν: 585 

Τέτλαθι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο, κηδομένη περ,. 
Μή σε, φίλην περ ἐοῦσαν, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι 
Θεινομένην " τότε δ᾽ οὔτί δυνήσομαι, ἀχνύμενός περ, 
᾿νῃῇμνμθῇ ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι. : 
Ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ᾽ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα εἶν 590 

Ῥιψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ ϑεσπεσίοιο. 

Πᾶν δ᾽ ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι 

Κάππεσον ἐν Λήμνῳ " ὀλίγος δ᾽ ἔτι ϑυμὸς ἐνῆεν" 

Φ΄ ..» 



{ΞΘ ΑΔ ὴ 

ἦ {ἢ 
ΝΥ ΤΑΙ 

Ἂ τ ἃ ΒΟΟΚ "᾿. 

Ὡς φάτο" μείδησεν δὲ ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη' 
Μειδήσασα δὲ πα.δὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον. 

Αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι ϑεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν 

Οἰνοχόει γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων. 

ἤΑσθεστος δ᾽ ἄρ᾽ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι ϑεοῖσιν, 

'ῆς ἴδον “Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα. 

Ὡς τότε μὲν πρὄλαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον' καταδύντα 
Δαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης, 

Οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος, ἣν ἔχ᾽ ̓ Απόλλων, 
Μουσάων ϑ᾽, αἵ ἄειδον ἀμειθόμεναι ὀπὶ καλῇ. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο,“ 

ΟΣ μὲν κακκείοντες ἔθαν οἱκόνδε ἕκαστος, 
Ἧχι ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ᾿Αμφιγνήεις 

“Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 

ἡ Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤξ᾽ ᾿Ολύμπιος ἀστεροπητής, 

Ἔνθα πάρος κοιμᾶθ᾽, ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι " 

Ἔνθα καθεῦδ᾽ ἀγαθάς - παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἥρη. 
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ΠΟΝΕΙ͂Ν ΓΡΓΑ,; 

ΒΌΘΝΚΊὌΙ 

Ἄλλοι μέν ῥα ϑεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταῖι 

Εὖδον παννύχιοι. Δία δ᾽ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος 
Αλλ᾽ ὅγε μερμήριζε κατὰ φρένα, ὡς ᾿λχιλῆα 

Τιμήσῃ, ὀλέσῃ δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

Ἥδε δέ οἱ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλῆ, ᾿ 

Πέμψαι ἐπ᾽ ᾿Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι οὗλον ὄνειρον 
Καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προζτηύδα. 

Βάσκ᾽ ἴθι, οὗλε ὄνειρε, ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
Ἐλθὼν ἐς κλισίην ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο 

Πάντα μάλ᾽ ἀτρεκέως ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω. 

Θωρῆξαί ἑ κέλευε καρηκομόωντας ᾿Αχαιοὺς 

Πανσυδίῃ " νῦν γάρ κεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν 

Τρώων " οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

᾿Αθάνατοι φράζονται" ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 

Ἤρη λισσομένη " Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται. 

10 

1" 

΄ - ν Ν » τὰ 

Ὡς φάτο" βῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὄνειρος, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄκουσεν 
Καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν - 

Βῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ’ ᾿Ατρείδην ᾿Αγαμέμνονα " τὸν δ᾽ ἐκίχανεν 

Εὗδοντ᾽ ἐν κλισίῃ, περὶ δ᾽ ἀμθρόσιος κέχυθ᾽ ὕπνος. 

Στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληΐῳ υἷι ἐοικώς, 

Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ᾽ ᾿Αγαμέμνων" 

Τῷ μιν ἐεισάμενος προςεφώνεε ϑεῖος ὄνειρος " 

Εὕδεις,͵ ᾿Ατρέος υἱὲ, δαΐφρονος, ἱπποδάμοιο ; 
Οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, 

20 



κε ΄ 

ΟΌ ΒΟΟΚ [{Π-. 

'Ὧε λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται, καὶ τόσσα μέμηλεν. 
Νὺν δ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα - Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι. 
Ος σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 

θωρῆξαί σε κέλευσε καρηκομόωντας ᾿Αχαιοὺς 

Πανσυδίῃ" νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 

Τρώων: οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

᾿Αθάνατοι φράζονται" ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 
Ἥρη λισσομένη - Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται 

Ἔκ Διός. ᾿Αλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη 
Αἱρείτω, εὑτ᾽ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ. 

Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπεθήσετο" τὸν δ᾽ ἔλιπ᾽ αὐτοῦ 

Τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν, ἅ ῥ᾽ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον. 

Φῆ γὰρ ὕγ᾽ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ, 

Νήπιος - οὐδὲ τὰ ἤδη, ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα. 
θήσειν γὰρ ἔτ᾽ ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄλγεά τε στοναχάς τε 

Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 

Ἔγρετο δ᾽ ἐξ ὕπνου - ϑείη δέ μιν ἀμφέχυτ᾽ ὀμφή. 
Ἕζετο δ᾽ ὀρθωθείς - μαλακὸν δ᾽ ἔνδυνε χιτῶνα, 

Καλόν, νηγάτεον " περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος " 

Ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα " 

᾿Αμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον. 

Ἐΐλετο δὲ σκῆπτρον πατρώϊον, ἄφθιτον αἰεί - 

Σὺν τῷ ἔθη κατὰ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλποχιτώνων. 

Ἠὼς μέν ῥα ϑεὰ προςεθήσετο μακρὸν ᾽ολυμπον 
Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν’ 

Αὐτὰρ ὁ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσεν 

Κηρύσσειν ἀγορήνδε καρηκομόωντας ᾿Αχαιούς" 

Οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα. 

Βουλὴ δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων 

Νεστορέῃ παρὰ νηΐ Πυλοιγενέος βασιλῆος" 

Τοὺς ὅγε συγκαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν", 

Κλῦτε, φίλοι ϑεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος 
᾿Αμύροσίην διὰ νύκτα μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ 
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22 ΒΟΟΚ 11. 

Εἶδός τε μέγεθός τε, φυήν τ᾽ ἄγχιστα ξῴκει. 
Στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς, καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν 

Εὕδεις, ᾿Ατρέος υἱὲ, δαΐφρονος, ἱπποδάμοιο ; 00 

Οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, 

Ὧε λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται, καὶ τόσσα μέμηλεν. 

Νὺν δ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα - Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμε, 

Ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 

Θωρῆξαί σε κέλευσε καρηκομόωντας ᾿Αχαιοὺς 605 

Πανσυδίῃ νῦν γάρ κεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 

Τρώων " οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς ᾽᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

᾿Αθάνατοι φράζονται " ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 

Ἥρη λισσομένη " Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται 
Ἔκ Διός - ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσίν.----Ὡς ὃ μὲν εἰπὼν Τὺ 
ὭὨιχετ᾽ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν. 

᾿Αλλ’ ἄγετ᾽, αἴ κέν πως ϑωρήξομεν υἷας ᾿Αχαιῶ 
Πρῶτα δ᾽ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ ϑέμις ἐστίν, 
Καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι κελεύσω “᾿ 

ὝὙμεϊς δ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσιν. "δ 

Ἤτοι ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἔζετο. Τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἣν ἠμαθόεντος " 
Ὅ σφιν ἐνφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν " 

ὮὯ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

Εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον ᾿Αχαιῶν ἄλλος ἔνισπεν, 86 
ψεῦδός κεν φαῖμεν, καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον " 

Νῦν δ᾽ ἴδεν ὃς μέγ᾽ ἄριστος ᾿Αχαιῶν εὔχεται εἶναι 
᾿Αλλ’ ἄγετ᾽, αἴ κέν πως ϑωρήξομεν υἷας ᾿Αχαιῶν. 

Ὡς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξ ἦρχε νέεσθαι. 
ΟΣ δ᾽ ἐπανέστησαν, πείθοντό τε ποιμένι λαῶν, 85 
Σκηπτοῦχοι βασιλῆες " ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. 

Ἦύὑτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἀδινάων, 
Πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων " 
Βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ᾽ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν " 
Αἱ μέν τ᾽ ἔνθα ἅλις πεποτήαται αἵ δέ τε ἔνθα" 90 
Ὧο τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο ταὶ κλισιάων 



ΒΟΟΚ 11. Ω3 

ἮἨϊόνος προπάροιθε βαθείης ἐστιχόωντο 

Ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν " μετὰ δὲ σφίσιν Ὄσσα δεδήει 

Ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι, Διὸς ἄγγελος " οἱ δ᾽ ἀγέροντο. 
Τετρήχει δ᾽ ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα 90 

Λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ᾽ ἦν " ἐννέα δέ σφεας , 

Κήρυκες βοόωντες ἐρήτυον, εἴ ποτ᾽ ἀϊτῆς 

Σχοίατ᾽, ἀκούσειαν δὲ Διοτρεφέων βασιλήων. 

Σπουδῇ δ᾽ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ᾽ ἕδρας 
Παυσάμενοι κλαγγῆς " ἀνὰ δὲ κρείων ᾽Αγαμέμνων 100 

Ἔστη σκῆπτρον ἔχων, τὸ μὲν “Ἥφαιστος κάμε τεύχων, 

Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διὲ Κρονίωνι ἄνακτι" 
Αὐτὰρ ἄρα Ζεὺς δῶκε διακτόρῳ ᾿Ἀργειφόντῃ " 

Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ " 
Αὐτὰρ ὁ αὗτε Ἰπέλοψ δῶκ᾽ ᾿Ατρέϊ, ποιμένι λαῶν " 10: 
Ατρεὺς δὲ ϑνήσκων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ" : 

Αὐτὰρ ὁ αὖτε Θυέστ᾽ ᾿Αγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι, 
ἸΤολλῇσιν νήσοισι καὶ "Αργεὶ παντὶ ἀνάσσειν. 

τῷ ὅγ᾽ ἐρεισάμενος ἔπε᾽ ᾿Αργείοισι μετηύδα" 

Ὦ φίλοι, ἥρωες Δαναοί, ϑεράποντες "Αρηος, 11ι 
Ζεύς με μέγα ἹΚρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ " 

Σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν 
Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι " 

Νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με κελεύει 
Δυςκλέα ἴΑργος ἱκέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὥλεσα λαόν. 115 

Οὕτω που Διὲ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι, 

Ὃς δὴ πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα, 

Ἢδ᾽ ἔτι καὶ λύσει" τοῦ γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον. 

Αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ᾽ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι, 
Μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε Χαὸν ᾿Αχαιῶν 120 

Απρηκτον πόλεμον πολεμίζειν, ἠδὲ μάχεσθαι 

᾿Ανδράσι παυροτέροισι, τέλος δ᾽ οὔπω τι πέφανται. 

Εἴπερ γάρ κ᾽ ἐθέλοιμεν ᾿Αχαιοί τε Τρῶές τε 

Ὅρκια πιστὰ ταμόντες ἀριθμηθήμεναι ἄμφω, 

Τρῶας μὲν λέξασθαι, ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, 125 



94 ΒΟΟΚΊΠΙ. 

Ἡμεῖς δ᾽ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν ᾿Αχαιοΐ, 

Τρώων δ᾽ ἄνδρα ἕκαστον ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν " 

Πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο. 

Τόσσον ἐγώ φημι πλέας ἔμμεναι υἷας ᾿Αχατῶν 

Τρώων, οἵ ναίουσι κατὰ πτόλιν " ἀλλ᾽ ἐπίκουροι 

Πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν, 

Οἵ με μέγα πλάζουσι, καὶ οὐκ εἰῶσ᾽ ἐθέλοντα 

[λίου ἐκπέρσαι εὐναιόμενον πτολίεθρον. 

Ἐννέα δὴ βεθάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοί, 

Καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν, καὶ σπάρτα λέλυνται 

Αἵ δέ που ἡμέτεραί τ᾽ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα 
Εἴατ᾽ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι " ἄμμι δὲ ἔργον 

Αὔτως ἀκράαντον, οὗ εἵνεκα δεῦρ᾽ ἱκόμεσθα. 
᾽Αλλ᾽ ἄγεθ', ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες" 

Φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν " 

Οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρνάγνυιαν. 

Ὡς φάτο" τοῖσι δὲ ϑυμὸν ἐνὲ στήθεσσιν ὄρινεν 

Πᾶσι μετὰ πληθὺν, ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκουσαν. 

Κινήθη δ᾽ ἀγορὴ, ὡς κύματα μακρὰ ϑαλάσσης, 

Πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μὲν τ᾽ Εὑρός τε Νότος τε 
"Ὥρορ᾽ ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων. 

Ὥς δ᾽ ὅτε κινήσῃ Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθών, 

Λάδρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ᾽ ἠμύει ἀσταχύεσσιν " 

Ὡς τῶν πᾶσ᾽ ἀγορὴ κινήθη. Τοὶ δ᾽ ἀλαλητῷ 

Νῆας ἔπ᾽ ἐσσεύοντο, ποδῶν δ᾽ ὑπένερθε κονίη 

ἽἼστατ᾽ ἀειρομένη τοὶ δ᾽ ἀλλήλοισι κέλευον 

“Ἄπτεσθαι νηῶν, ἠδ᾽ ἑλκέμεν εἰς ἅλα δῖαν " 

Οὐρούς τ᾽ ἐξεκάθαιρον " ἀῦτὴ δ᾽ οὐρανὸν ἧκεν 

Οἴκαδε ἱεμένων" ὑπὸ δ᾽ ἥρεον ἕρματα νηῶν. 

Ἔνθα κεν ᾿Αργείοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχθη, 

Εἰ μὴ ᾿Αθηναίην Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν", 

Ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ᾿Ατρυτώνη, 
Οὕτω δὴ οἱκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
᾿Αργεῖοι φεύξονται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης ; 
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ΒΟΟΚ τι. 

Κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν ἸΤριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν 

᾿Αργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿Αχαιῶν 
Ἐν Τροΐῃ ἀπόλοντο, φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης ; 

᾿Αλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

Σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον, 
μηδ᾽ εἴα νῆας ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. 

Ὡς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε ϑεὰ γχαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

Βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα" 

[Καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν "] 

Εὗρεν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον 

᾿Ἑσταότ᾽ οὐδ᾽ ὅγε νηὸς ἐὐσσέλμοιο μελαίνης 

“Απτετ᾽, ἐπεί μιν ἄχος κραδίην καὶ ϑυμὸν ἵκανεν. 
᾿Αγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προςέφη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη " 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

Οὕτω δὴ οἱκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 

Φεύξεσθ᾽ ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι πεσόντες ; 

Κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε 

᾿Αργείην “Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿Αχαιῶν 

Ἔν Τροίῃ ἀπόλοντο, φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης; 

᾿Αλλ’ ἴθι νῦν κατὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν, μήδ᾽ ἔτ᾽ ἐρώει - 

Σοῖς δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕκαστον, 
Μηδ᾽ εἴα νῆας ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. 

ὩΩς φάθ᾽ - ὁ δὲ ξυνέηκε ϑεᾶς ὄπα φωνησάσης. 

Βῆ δὲ ϑέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε" τὴν δ᾽ ἐκόμισσεν 

Κήρυξ Ἑὐρυθάτης ᾿Ιθακήσιος, ὅς οἱ ὀπήδει. 

Αὐτὸς δ᾽ ᾿Ατρείδεω ᾿Αγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν 

Δέξατό οἱ σκῆπτρον πατρώϊον, ἄφθιτον αἰεί". 

Σὺν τῷ ἔθη κατὰ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

Ὅντινα μὲν βασιλῆα καὶ ἔξοχον ἄνδρα κιχείη, 

Τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς" 

Δαιμόνι᾽, οὔ σε ἔοικε, κακὸν ὥς, δειδίσσεσθαι " 

᾽.λλ᾽ αὐτός τε κάθησο, καὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς. 

, Οὐ γάρ πω σάφα οἷσθ᾽, οἷος νόος ᾿Ατρείωνος " 
σ 
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26 ΒΟΟΚΊΙ. 

Νῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ᾽ ἴψεται υἷας ᾿Αχαιῶν. 
Ἐν βουλῇ δ᾽ οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπεν. 
Μή τι χολωσάμενος ῥέξῃ κακὸν υἷας ᾿Αχαιῶν. 195 
θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ Διοτρεφέος βασιλῆος " 

Γιμὴ δ᾽ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς. 

Ὃν ὁδ᾽ αὖ δήμου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι, βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι, 

Τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν; ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ - 

Δαιμόνι᾽, ἀτρέμας ἧσο, καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε, 200 
Οἱ σέο φέρτεροί εἰσι - σὺ δ᾽ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, 

Οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος, οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ. 

Οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ᾽ ᾿Αχαιοί" 

Οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη " εἷς κοίρανος ἔστω, 

Εἰς βασιλεύς, ᾧ ἔδωκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω. 200 
[Σκῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ ϑέμιστας, ἵνα σφίσι βασιλεύῃ.] 

Ὡς ὄγε κοιρανέων δίεπε στρατόν " οἱ δ᾽ ἀγορήνδε 
Αὗτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 

Ἠχῇ, ὡς ὅτε κῦμα πολυφλοίσθοιο ϑαλάσσης 

Αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντος. 210 

ἴἼΛλλοι μέν ῥ᾽ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ καθ᾽ ἕδρας. 
Θερσίτης δ᾽ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολῴα, 

Ὅς ῥ᾽ ἔπεα φρεσὶν ἧσιν ἄκοσμά τε πολλά τε ἤδη, 

Μὰψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν, 

᾽Αλλ᾽ ὅτι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον ᾿Αργείοισιν 210 
Ἔμμεναι. Αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν " 

Φολκὸς ἔην, χωλὸς δ᾽ ἕτερον πόδα" τὼ δέ οἱ ὥμω 

Κυρτώ, ἐπὶ στῆθος συνοχωκότε " αὐτὰρ ὕπερθεν 
Φοξὸς ἔην κεφαλήν, ψεδνὴ δ᾽ ἐπενήνοθε λάχνη. 
Ἔχθιστος δ᾽ ᾿Αχιλὴϊ μάλιστ᾽ ἣν ἠδ᾽ Ὀδυσῆϊ" 220 
Τὼ γὰρ νεικείεσκε" τότ᾽ αὗτ᾽ ᾿Αγαμέμνονι δίῳ 

Ὁξέα κεκληγὼς λέγ᾽ ὀνείδεα - τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

᾿Εκπάγλως κοτέοντο, νεμέσσηθέν τ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ. - 
Αὐτὰρ ὁ μακρὰ βοῶν ᾿Αγαμέμνονα νείκεε μύθῳ " 

᾿Ατρείδη, τέο δ᾽ αὑτ᾽ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις ; 225 



ΒΟΟΚ 11. 2 

Πλεῖαΐ τοι χαλκοῦ κλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖκες 

Εἰσὶν ἐνὶ κλισίῃς ἐξαίρετοι, ἅς τοι ᾽Αχαιοὶ 

Πρωτίστῳ δίδομεν, εὖτ᾽ ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν. 
Ἢ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν κέ τις οἴσει 
Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ἰλίαν, υἷος ἄποινα, 280 
Ὅν κεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω, ἢ ἄλλος ̓ Αχαιῶν ; 

Ἠὲ γυναῖκα νέην, ἵνα μίσγεαι᾽ "ἐν ΦΙΛΌΥΠ ἐ) 

Ἥντ᾽ αὐτὸς ἀπονόσφι κατίσχεαι :---οὗ μὲν ἔοικεν 

᾿Αρχὸν ἐόντα κακῶν ἐπιθασκέμεν υἷας ᾿Αχαιῶν. 

Ὦ πέπονες, κάκ᾽ ἐλέγχε᾽, ᾿Αχαιΐδες, οὐκέτ᾽ ᾿Αχαιοί, 230 
Οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα " τόνδε δ᾽ ἐῶμεν 

Αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται, 

Ἤ ῥά τί οἵ χ᾽ ἡμεῖς προςαμύνομεν, ἠὲ καὶ οὐκί" 
Ὃς καὶ νῦν ᾿Αχιλῆα, ἕο μέγ᾽ ἀμείνονα φῶτα; ; 
Ἠτίμησεν " ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 240 
᾿Αλλὰ μάλ᾽ οὐκ ᾿Αχιλῆϊ χόλος φρεσίν, ἀλλὰ μεθήμων " 
Ἦ γὰρ ἄν, ᾿Ατρείδη, νῦν ὕστατα λωθήσαιο. ; 

Ὡς φάτο νεικείων ᾿Αγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν", 

θερσίτης " τῷ δ᾽ ὦκα παρίστατο δῖος ᾽Οδυσσεὺς, 
Καί μὲν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ " 245 

Θερσῖτ᾽ ἀκριτόμυθε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής, 
Ἴσχεο, μηδ᾽ ἔθελ᾽ οἷος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν. 

Οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον 
πρμεναι, ὅσσοι ἅμ᾽ ᾿Ατρείδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον. 

Τῷ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ’ ἔχων ἀγορεύοις, 2500 
Καί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις, νόστον τε φυλάσσοις. 

Οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 

Ἢ εὖ ἠὲ κακῶς νοστήσομεν υἷες ᾿Αχαιῶν. 

[Τῷ νῦν ᾽Ατρείδῃ ᾿Λγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, ε 

Ἥσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν 955 
Ἥρωες Δαναοί" σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις. 

᾽Αλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται, 
Εἴ κ᾽ ἔτι σ᾽’ ἀφραίνοντα κιχήσομαι, ὥς νύ περ ὧδε, 

᾿Μηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆϊ κάρη ὦμοισιν ἐπείη, 



28 ΒΟΟΚ 11. 

Μηδ᾽ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ κεκλημένος εἴην, 260 

Εἰ μὴ ἐγώ σε λαθὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω, 

Χλαῖνάν τ᾽ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ᾽ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει 

Αὐτὸν δὲ κλαίοντα ϑοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω 

Πεπληγὼς ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη" σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὥμω 265 

Πλῆξεν ὁ δ᾽ ἰδνώθη, ϑαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ. 

Σμῶδιξ δ᾽ αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη 

Σκήπτρου ὕπο χρυσέου" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, τάρθησέν τε" 

᾿Αλγήσας δ᾽, ἀχρεῖον ἰδὼν, ἀπομόρξατο δάκρυ. 

Οἱ δέ, καὶ ἀχνύμενοί περ, ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν: 277: 

Ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον " 

Ὦ πόποι, ἢ δὴ μυρί᾽ ᾿δυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργεν 

Βουλάς τ᾽ ἐξάρχων ἀγαθὰς, πόλεμόν τε κορύσσων " 

Νῦν δὲ τόδε μέγ᾽ ἄριστον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔρεξεν, 

Ὃς τὸν λωθητῆρα ἐπεσθόλον ἔσχ᾽ ἀγοράων. 210 

Οὔ ϑήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει ϑυμὸς ἀγήνωρ 
Νεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν. 

Ὡς φάσαν ἡ πληθυς' ἀνὰ δὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς 
Ἔστη σκῆπτρον ἔχων---παρὰ δὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

Εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει, Ωδ( 

Ὡς ἅμα ϑ᾽ οἱ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες ᾿Αχαιῶν 

Μῦθον ἀκούσειαν, καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν---- 

Ὅ σῴιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν " 

᾿Ατρείδη, νῦν δή σε, ἄναξ, ἐθέλουσιν ᾽Αχαιοὶ 

Πᾶσιν ἐλέγχιστον ϑέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν " 285 

Οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν, ἥνπερ ὑπέσταν 

Ἔνθαδ᾽ ἔτι στείχοντες ἀπ᾽ Γλργεος ἱπποθότοιο, 

Ἴλεον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι. 

“ὥςτε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραΐ τε γυναῖκες, 

᾿Αλλήλοισιν ὀδύρονται οἵκόνδε νέεσθαι. 290 

Ἧ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι. 

Καὶ γάρ τίς ϑ᾽ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο 



ΒΟΟΚΊΠΙ- 

Ασχαλάᾳ σὺν νηϊ πολυζύγῳ, ὅνπερ ἄελλαι 
Χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε ϑάλασσα" 

Ἡμῖν δ᾽ εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς 

᾿Ενθάδε μιμνόντεσσι. Τῷ οὐ νεμεσίζομ᾽ ᾿Αχαιοὺς 
᾿Ασχαλάαν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν " ἀλλὰ καὶ ἔμπης 

Αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν, κενεόν τε νέεσθαι. 

Τλῆτε, φίλοι, καὶ μείνατ᾽ ἐπὶ χρόνον, ὄφρα δαῶμεν, 

Ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται, ἠὲ καὶ οὐκί. 
Εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν " ἐστὲ δὲ πάντες 
Μάρτυροι, οὃς μὴ Κῆρες ἔθαν ϑανάτοιο φέρουσαι " 

Χθιζά τε καὶ πρώϊζ᾽, ὅτ᾽ ἐς Αὐλίδα νῆες ᾿Αχαιῶν 

᾿Ἠγερέθοντο κακὰ Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ φέρουσαι " 

Ἡμεῖς δ᾽ ἀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωμοὺς 

Ἔρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμθας, 

Καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ, ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ " 
Ἔ»νθ᾽ ἐφάνη μέγα σῆμα" δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινός, 

Σμερδαλέος, τόν ῥ᾽ αὐτὸς ᾿Ολύμπιος ἧκε φόωςδε, 
Βωμοῦ ὑπαΐξας πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν. 

Ἔνθα δ᾽ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα, 

Ὄνζῳ ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ πετάλοις ὑποπεπτηῶτες, 
Ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέκε τέκνα. 

Ἔ»νθ᾽ ὅγε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας " 

Μήτηρ δ᾽ ἀμφεποτᾶτὸ ὀδυρομένη φίλα τέκνα" 

Τὴν δ᾽ ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάθεν ἀμφιαχυῖαν. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκν᾽ ἔφαγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν, 

Τὸν μὲν ἀρίζηλον ϑῆκεν ϑεὸς, ὅςπερ ἔφηνεν " 

Λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω " 
Ἡμεῖς δ᾽ ἑσταότες ϑαυμάζομεν, οἷον ἐτύχθη. 
Ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα ϑεῶν εἰςῆλθ᾽ ἑκατόμθας, 
Κάλχας δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα ϑεοπροπέων ἀγόρενεν. 
Τίπτ᾽ ἀνέω ἐγένεσθε, καρηκομόωντες ᾿Αχαιοί ; 

Ἡμῖν μὲν τόδ᾽ ἔφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζεὺς 

Ὄψιμον, ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται. 

Ὡς οὗτος κατὰ τέκν᾽ ἔφαγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν, 
- Οκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέκε τέκνα " 
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80 ΒΟΟΚ ΣῈ, 

Ὡς ἡμεῖς τοσσαῦτ᾽ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι, 

Τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν 

Κεῖνός ϑ᾽ ὡς ἀγόρευε" τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. 

᾿Αλλ’ ἄγε μίμνετε πάντες, ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί, 

Αὐτοῦ, εἰςόκεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν. 

Ὡς ἔφατ᾽ - ᾿Αργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον-"-ἀμφὶ δὲ νῆες 

Σμερδαλέον κονάθησαν ἀὐσάντων ὑπ’ ᾿Αχαιῶν--- 

Μῦθον ἐπαινήσαντες ᾿Οδυσσῆος ϑείοιο. 

Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Τερήνιος ἱππότα Νέστωρ - 

Ὃ πόποι, ἡ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε 
Νηπιάχοις, οἷς οὔτι μέλει πολεμήϊα ἔργα. 
Πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρκια βήσεται ἧμιν ; 

Ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ᾽ ἀνδρῶν, 

Σπονδαΐ τ᾽ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ, ἧς ἐπέπιθμεν " 
ἀὔτως γάρ ῥ᾽ ἐπέεσσ᾽ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος 

Εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐόντες. 

᾽᾿Ατρείδη, σὺ δ᾽ ἔθ᾽ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν 
Αρχεν" ᾿Αργείοισι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας " 
Τούςδε δ᾽ ἔα φθινύθειν, ἕνα καὶ δύο, τοί κεν ᾿Αχαιῶν 

Νόσφιν βουλεύωσ’---ἄνυσις δ᾽ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν--- 

Πρὶν "Αργοςδ᾽ ἰέναι, πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο 

Γνώμεναι εἴτε ψεῦδος ὑπόσχεσις, ἠὲ καὶ οὐκί. 

φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα 
Ἤματι τῷ, ὅτε νηυσὶν ἐπ᾽ ὠκυπόροισιν ἔθαινον 

᾿Αργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ ἹΚῆρα φέροντες, 

᾿Αστράπτων ἐπιδέξι᾽, ἐναίσιμα σήματα φαίνων. 

Τῷ μήτις πρὶν ἐπειγέσθω οἱκόνδε νέεσθαι, 
Πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ κατακοιμηθῆναι, 
Τίσασθαι δ᾽ Ελένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. 
Εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἱκόνδε νέεσθαι, 

Απτέσθω ἧς νηὸς ἐῦσσέλμοιο μελαίνης, 

Ὄφρα πρόσθ᾽ ἄλλων ϑάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ. 

᾿Αλλά, ἄναξ, αὐτός τ᾽ εὖ μήδεο, πείθεό τ’ ἄλλῳ - 

οὔτοι ἀπόδλητον ἔπος ἔσσεται, ὅττι κε εἴπω - 
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ΒΕΟΟΚ {ἐι. , ϑὲ 

Κριν’ ἄνδρας κατὰ φῦλα, κατὰ φρήτρας, ᾿Δ γαμέμνον, 
'Ὡς φρήτρη φρήτρῃφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις. 

Εἰ δέ κεν ὡς ἔρξῃς, καί τοι πείθωνται ᾿Αχαιοΐ, 

Γνώσῃ ἔπειθ᾽, ὅς ϑ' ἡγεμόνων κακὸς͵ ὅς τένυ λαῶν, 3865 

Ἠδ᾽ ὅς κ᾽ ἐσθλὸς. ἔῃσι - κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται " 
Γνώσεαι δ᾽, εἰ καὶ ϑεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις, 

Η ἀνδρῶν κακότητι καὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προςέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων - 

Ἦ μὰν αὖτ᾽ ἀγορῇ νικᾷς, γέρον, υἷας ᾿Αχαιῶν. 870 
Αἢ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿Αθηναίη καὶ "Απολλον, : 
Τοιοῦτοι δέκα μόι συμφράδμονες εἶεν ᾿Αχαιῶν " 

Τῷ κε τάχ᾽ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος, 
Χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε. 

᾿Αλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκεν, 910 
Ὅς με μετ᾽ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει. 
Καὶ γὰρ ἐγὼν ᾿Αχιλεύς τε μαχεσσάμεθ᾽ εἵνεκα κούρης 

᾿Αντιθίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ᾽ ἦρχον χαλεπαίνων " 
Εἰ δέ ποτ᾽ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐκέτ᾽ ἔπειτα 
Τρωσὶν ἀνάθλησις κακοῦ. ἔσσεται, οὐδ᾽ ἠθαιόν. 380 

Νῦν δ᾽ ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν "Δρηα" 
Εὖ μέν τις δόρυ ϑηξάσθω, εὖ δ᾽ ἀσπίδα ϑέσθω, 
Εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν, 
Εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω " 
Ὥς κε πανημέριοι στυγερῷ κρινώμεθ᾽ "Ἀρηΐ. 385 

Οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται, οὐδ᾽ ἠθαιόν, 

Εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διακρινέει μένος ἀνδρῶν. 
᾿Ιδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσσιν 
᾿Ασπίδος ἀμφιθρότης, περὶ δ᾽ ἔγχεϊ χεῖρα καμεῖται" 

᾿δρώσει δέ τευ ἵππος ἐΐξοον ἅρμα τιταΐνων. 390 

Ὃν δέ κ᾽ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω 
Μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα 
ἤΑρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἦδ᾽ οἰωνούς. 

Ὡς ἔφατ’ " ̓Αργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε κῦμα 

ἀκτῇ ἐφ᾽ ὑψηλῇ, ὅτε κενήσῃ Νότος ἐλθών, - 95 
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Προδλῆτι σκοπέλῳ τὸν δ᾽ οὔποτε κύματα λείπει 

Παντοίων ἀνέμων, ὅτ᾽ ἂν ἔνθ᾽ ἢ ἔνθα γένωνται. 

᾿Ανστάντες δ᾽ ὀρέοντο, κεδασθέντες κατὰ νῆας, 

Κάπνισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ δεῖπνον ἕλοντο. 

ἴΛλλος δ᾽ ἄλλῳ ἔρεζε ϑεῶν αἰειγενετάων, 

Εὐχόμενος ϑάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον Αρηος. 

Αὐτὰρ ὃ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων 

Πίονα, πενταέτηρον, ὑπερμενέϊ ἹΚρονίωνι" 

Κέκλησκεν δὲ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν, 

. Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ ᾿Ιδομενῆα ἄνακτα, 

Αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴαντε δύω καὶ Τυδέος υἱόν, 

Ἕκτον δ᾽ αὑτ᾽ ᾽Οδυσῆα, Διὲ μῆτιν ἀτάλαντον. 

Αὐτόματος δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος " 

Ἤιδεε γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο. 

Βοῦν δὲ περιστήσαντο, καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο" 

Τοῖσιν δ᾽ εὐχόμενος μετέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων " 

Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε, κελαινεφές, αἰθέρι ναίων, 

Μὴ πρὶν ἐπ᾽ ἠέλιον δῦναι, καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλθεῖν, 

Πρίν με κατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον 

Αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηΐοιο ϑύρετρα, 

᾿Εκτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι 

Χαλχῷ ῥωγαλέον " πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 

Πρηνέες ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν. 

Ὡς ἐφατ᾽ - οὐδ᾽ ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαινε Κρονίων " 

Αλλ᾽ ὅγε δέκτο μὲν ἱρά, πόνον δ᾽ ἀμέγαρτον ὄφελλεν" 

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ εὔξαντο, καὶ οὐλοχύτας προθάλοντο, 
Αὐέρυσαν μὲν πρῶτα, καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 

Μηρούς τ᾽ ἐξέταμον, κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν 

Δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν. 

Καὶ τὰ μὲν ἄρ σγίζῃσιν ἀφύλλοισιν κατέκαιον " 

Σπλάγχνα δ᾽ ἄρ᾽ ἀμπείραντες ὑπείρεχον ᾿Ηφαίστοιο. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη, καὶ σπλάγχν᾽ ἐπάσαντο, 

Μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τάλλα καὶ ἀμφ᾽ ὀθελοῖσιν ἔπειραν. 
Ὥπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 
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Αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου, τετύκοντό τε δαῖτα, 430 
Δαίνυντ᾽, οὐδέ τι ϑυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 

Αὐτὰρ ἐπεὲ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
Τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Τερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

. 

᾿Ατρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 

Μηκέτι δὴ νῦν αὖθι λεγώμεθα, μηδ᾽ ἔτι δηρὸν 4.35 
᾿Αμθαλλώμεθα ἔργον, ὁ δὴ ϑεὸς ἐγγυαλίζει. 

᾿Αλλ ἄγε, κήρυκες μὲν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

Λαὸν κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ νῆας " 

᾿Ημεῖς δ᾽ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 
Ἴομεν, ὄφρα κε ϑᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν "Αρῆα. 440 

Ὡς ἔφατ᾽ " οὐδ᾽ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων " 
Αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσεν 

Κηρύσσειν. πόλεμόνδε καρηκομόωντας ᾿Αχαιούς. 
Οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα. 

Οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ατρείωνα Διοτρεφέες βασιλῆες ; 440 

Θῦνον κρίνοντες " μετὰ δὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

Αἰγίδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρίτιμον, ἀγήραον, ἀθανάτην τε" 

Τῆς ἑκατόν ϑύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται, 

Πάντες ἐῦπλεκέες, ἑκατόμθοιος δὲ ἕκαστος, 

Σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν ᾿Αχαιῶν 4580 

Ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι " ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστῳ 

Καρδίῃ ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. 
Τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι 

Ἔν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

ἮἨϊῦτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην 459 

Οὔρεος ἐν κορυφῆς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή" 

Ὥς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ ϑεσπεσίοιο 

Αἴγλη παμφανόωσα δι᾽ αἰθέρος οὐρανὸν ἵκεν. 

Τῶν δ᾽, ὥςτ᾽ ὀρνίθων πεξεηνῶν ἔθνεα πολλά. 

Χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων, 460 

ἸΑσίῳ ἐν λειμῶνι, ἹΚαῦστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα, 
Ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσιν, 
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Κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών 

Ὡς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 

Ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον " αὐτὰρ ὑπὸ χθὰν 405 

Σμερδαλέον κονάθιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων. 

Ἕσταν δ᾽ ἐν χειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι 

Μυρίοι, ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ. 

Ἦύτε μυιάων ἀδινάων ἔθνεα πολλά, 

Αἴτε κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσκουσιν 470 

“Ὠρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει " 

Τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι καρηκομύωντες ᾿Αχαιοὶ 

Ἐν πεδίῳ ἵσταντο, διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες. 

Τοὺς δ᾽, ὥςτ᾽ αἰπόλια πλατέ' αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες 

Ῥεῖα διακρίνωσιν, ἐπεί κε νομῷ μιγέωσιν " 47 

«Ὡς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα 

Ὑσμίνηνδ᾽ ἰέναι" μετὰ δὲ κρείων ᾽Αγαμέμνων, 

Ομματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὲ τερπικεραύνῳ, 

᾿Αρεὶΐ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι. 

Ἡῦτε βοὺς ἀγέλῃφι μέγ᾽ ἔξοχος ἔπλετο πάντων 480 

Ταῦρος " ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσιν " 
Τοῖον ἄρ᾽ ᾿Ατρείδην ϑῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ, 

᾿Ἔκπρεπέ" ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. 

Ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι ᾽Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι " 

Ὑμεῖς γὰρ ϑεαί ἐστε, πάρεστέ τε, ἴστε τε πάντα, 485 

Ἡμεῖς δὲ κλέος οἷον ἀκούομεν, οὐδέ τι ἴδμεν " 

Οἵτινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἧσαν. 

Πληθὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι, οὐδ᾽ ὀνομήνω - 
Οὐδ᾽ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν, 

Φωνὴ δ᾽ ἄῤῥηκτος, χάλκεον δέ μοι ἧτορ ἐνείη - 490 
Εἰ μὴ ᾿Ολυμπιάδες Μοῦσαι, Διὸς αἰγιόχοιο 

Θυγατέρες, μνησαίαθ᾽, ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον. 

᾿Αρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω, νῆάς τε προπάσας. 

Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος ἦρχον, 
Ἀρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε" 405 
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ΟΥὨ ϑ᾽ Ὑρέην ἐνέμοντ καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν, 

Σχοῖνόν τε Σκῶλόν τε, πολύκνημόν τ᾽ ᾿ἘΤεωνόν, 

θέσπειαν, Τραῖάν τε καὶ εὐρύχορον Μυκαλησσόν, 

Οὗ τ᾽ ἀμφ᾽ “Αρμ᾽ ἐνέμοντο καὶ Ἑϊλέσιον καὶ ᾿Ερύθρας, 

Οὗ τ᾽ ᾿Ἐλεῶν᾽ εἶχον ἠδ᾽ Ὕλην καὶ Πετεῶνα, 
᾿Ὡκαλέην, Μεδεῶνά τ’, ἐνκτίμενον πτολίεθρον, 
Κώπας, Εὔτρησίν τε, πολυτρήρωνά τε Θίσθην, 

Οἵ τε Κορώνειαν καὶ ποιήενθ᾽ "Αλίαρτον, 

Οἵ τε Πλάταιαν ἔχον, ἠδ᾽ οἱ Τλίσαντ᾽ ἐνέμοντο, 
Οἵ ϑ᾽ Ὑποθήθας εἶχον, ἐϊὐκτίμενον πτολίεθρον, 
Ὄγχηστόν ϑ᾽, ἱερὸν ἸΤοσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος, 

Οὗ τε πολυστάφυλον ἤΛρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν, 

Νῖσάν τε ζαθέην, ᾿Ανθηδόνα τ᾽ ἐσχατόωσαν " 

Τῶν μὲν πεντήκοντα νέες κίον " ἐν δὲ ἑκάστῃ 
Κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι βαῖνον. 

Οἱ δ᾽ ᾿Ασπληδόνα ναῖον ἰδ᾽ ᾿Ορχομενὸν Μινύειον, 

Τῶν ἦρχ᾽ ᾿Ασκάλαφος καὶ Ἰάλμενος, υἷες ἔΆρηος, 
Οὺς τέκεν ᾿Αστυόχη δόμῳ Άκτορος ᾿Αζείδαο,͵ 

Παρθένος αἰδοίη, ὑπερώϊον εἰςαναθᾶσα, 

"Αρηΐ κρατερῷ " ὁ δέ οἱ παρελέξατο λάθρη " 
Τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

“Ν 
Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ ᾿Επίστροφος ἦρχον, 

Ὑἱέες ᾿Ιφίτου μεγαθύμου Ναυθολίδαο " 
Οἱ Κυπάρισσον ἔχον, Τυθῶνά τε πετρήεσσαν, 
᾿Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ ἸΤανοπῆα, 
Οὗ τ᾽ ᾿Ανεμώρειαν καὶ Ὕάμπολεν ἀμφενέμοντο, 
Οὗ τ᾽ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, 

Οὗ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο"" 

Τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Οἱ μὲν Φωκήων στίχας ἵστασαν ἀμφιέποντες " 
Βοιωτῶν δ᾽ ἔμπλην ἐπ᾽ ἀριστερὰ ϑωρήσσοντο. 

ἐπα οὐμά δ᾽ ἡγεμόνευεν ᾿Οἱλῆος ταχὺς Αἴας. 

Μείων, οὔτι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας 

᾿Αλλὰ πολὺ υείων - ὀλίγος μὲν ἔην, λινοθώρηξ, 
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'᾿Εγχείῃ δ᾽ ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ ᾿Αχαιούς " 
Οἱ Κῦνόν τ᾽ ἐνέμοντ᾽, Ὀπόεντά τε Καλλίαρόν τε 
Βῆσσάν τε Σκάρφην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς, 

Τάρφην τε Θρόνιόν τε Βοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα" 

Τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο 

Λοκρῶν, οἱ ναίουσι πέρην ἱερῆς ΕἙὐθοίης. 

Οἱ δ᾽ Ἑὔδοιαν ἔχον μένεα πνείοντες ἔΛθαντες, 

Χαλκίδα τ᾽ Ἐϊρέτριάν τε, πολυστάφυλόν ϑ᾽ ὙΘΈΓΟΥΟΝ, 

Κήρινθόν τ᾽ ἔφαλον, Δίου τ᾽ αἰπὺ πτολίεθρον, 

Οἵ τε Κάρυστον ἔχον, ἠδ᾽ οἱ Στύρα ναιετάασκον " 

'τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνεν᾽ ᾿Ελεφήνωρ, ὄζος ΓΑρηος, 
Χαλκωδυντιάδης, μεγαθύμων ἀρχὸς ᾿Αθάντων. 

Τῷ δ᾽ ἅμ᾽ ΓΛθαντες ἕποντο ϑοοί, ὄπιθεν κομόωντες, 

Αἰχμηταί, μεμαῶτες ὀρεκτῆσιν μελίῃσιν 

Θώρηκας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσιν " 

Τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθήνας εἶχον, ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 

Δῆμον ᾿Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ’ ᾿Αθήνη 
Θρέψε, Διὸς ϑυγάτηρ---τέκε δὲ ζείδωρος "Ἀρουρα--- 

Κὰδ δ᾽ ἐν ᾿Αθήνῃς εἷσεν, ἑῷ ἐν πίονι νηῷ" 
Ἔνθάδε μὲν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται 

Κοῦροι ᾿Αθηναίων, περιτελλομένων ἐνιαυτῶν " 

Τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνεν᾽ υἱὸς ἸΤετεῶο Μενεσθεύς. 

Τῷ δ᾽ οὔπω τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ᾽ ἀνὴρ 

Κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας---- 

Νέστωρ οἷος ἔριζεν - ὁ γὰρ προγενέστερος ἧεν--- 

Τῷ δ᾽ ἅμα πεντήκοντα μέλαινάι νῆες ἕποντο. 

Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας. 

[Στῆσε δ᾽ ἄγων ἵν᾽ ᾿Αθηναίων ἵσταντο φάλαγγες. 

Οἱ δ᾽ ἔΛργος τ᾽ εἶχον, 'Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν, 

Ἑρμιόνην, ᾿Ασίνην τε, βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας, 

Τροιζῆν᾽, ᾿Ηϊόνας τε καὶ ἀμπελόεντ᾽ ᾿Επίδαυρον, 

Οἵ τ᾽ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε, κοῦροι ᾿Αχαιῶν 
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Ἰῶν αὖθ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 
Καὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγακλειτοῦ φίλος υἱός" 

Τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ Ἑὐρύαλος τρίτατος κίεν, ἰσόθεος φώς. ὅθδ 
Μηκιστέος υἱὸς 'Ταλαϊονίδαο ἄνακτος. 

Συμπάντων δ᾽ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης " 

'οῖσι δ᾽ ἅμ᾽ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Οἱ δὲ Μυκήνας εἶχον, ἐὐκτίμενον πτολίεθρον, 

Αφνειόν τε Κόρινθον, ἐὐκτιμένας τε Ἰζλεωνάς. 570 

«Ὁρτειάς τ᾽ ἐνέμοντο, ᾿Αραιθυρέην τ᾽ ἐρατεινήν, 

Καὶ Σικυῶν᾽, ὅθ᾽ ἄρ᾽ "Λδρηστος πρῶτ᾽ ἐμθασίλευεν, 

Οἵ ϑ’ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Τονόεσσαν, 

Πελλήνην τ᾽ εἶχον, ἠδ᾽ Αἴγιον ἀμφενέμοντο, 
Αἰγιαλόν τ᾽ ἀνὰ πάντα, καὶ ἀμφ᾽ “λέκην εὐρεῖαν. δ1δ 

Τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων ᾽Αγαμέμνων, 

᾿Ατρείδης " ἅμα τῷγε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 
Λαοὶ ἕποντ᾽ - ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν 

Κυδιόων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν, 

Οὕνεκ᾽ ἄριστος ἔην, πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς. 80 

Οἱ δ᾽ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν, 
Φᾶρίν τε Σπάρτην τε, πολυτρήρωνά τε Μέσσην, 
Βρυσειάς τ᾽ ἐνέμοντο καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς, 

Οἵ τ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αμύκλας εἶχον, “Ἕλος τ᾽, ἔφαλον πτολίεθρον, 
Οἵ τε Λάαν εἶχον, ἦδ᾽ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο 585 
Τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε, βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 

“Ἑξήκοντα νεῶν - ἀπάτερθε δὲ ϑωρήσσοντο. 

Ἐν δ᾽ αὐτὸς κίεν ἧσι προθυμίῃσι πεποιθώς, 

᾿τρύνων πόλεμόνδε - μάλιστα δὲ ἵετο ϑυμῷ 
'Τίσασθαι “Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε. 590 

Οἱ δὲ Ἰτύλον τ᾽ ἐνέμοντο καὶ ᾿Αρήνην ἐρατεινήν, 

Καὶ Θρύον, ᾿Αλφειοῖο πόρον, καὶ ἐΐκτυτον Αἷπυ, 

Καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ ᾿Αμφιγένειαν ἔναιον, 

Καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον---ἔνθα τε Μοῦσαι 
᾿Αντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς, δ9ῆ 

Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ᾽ Ἑὐρύτου Οἰχαλιῆος ' 
Ω 
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Στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν, εἴπερ ἂν αὐταὶ 

Μοῦσαι ἀείδοιεν, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο 
Αἱ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν ϑέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν 

Θεσπεσίην ἀφέλοντο, καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν --- 

Τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε Τερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
Τῷ δ᾽ ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

Οἱ δ᾽ ἔχον ᾿Αρκαδίην ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπύ, 

Αἰπύτιον παρὰ τύμθον, ἵν᾽ ἀνέρες ἀγχιμαχηταί, 

Οἱ Φένεόν τ’ ἐνέμοντο καὶ ᾿Ορχομενὸν πολύμηλον, 

ῬῬίπην τε Στρατίην τε καὶ ἠνεμόεσσαν ᾿Ενίσπην, 

Καὶ Τεγέην εἶχον καὶ Μαντινέην ἐρατεινήν, 

Στύμφηλόν τ᾽ εἶχον, καὶ Παῤῥασίην ἐνέμοντο" 
Τῶν ἦρχ᾽ ᾿Αγκαίοιο πάϊς, κρείων ᾿Αγαπήνωρ, 

'Ἑξήκοντα νεῶν " πολέες δ᾽ ἐν νηὶ ἑκάστῃ 

᾿Αρκάδες ἄνδρες ἔθαινον ἐπιστάμενοι πολεμίζειν. 

Αὐτὸς γάρ σφιν δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 
Νῆας ἐϊσσέλμους περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 

Ατρείδης - ἐπεὶ οὔ σφι ϑαλάσσια ἔργα μεμήλει. 

Οἱ δ᾽ ἄρα Βουπράσιόν τε καὶ Ἤλιδα δῖαν ἔναιον, 

Ὅσσον ἔφ᾽ Ὕρμίνη καὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα, 

Πέτρη τ᾽ ᾿Ὡλενίη καὶ ᾿Αλείσιον ἐντὸς ἐέργει" 

Τῶν αὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν - δέκα δ᾽ ἀνδρὶ ἑκάστῳ 
Νῆες ἕποντο ϑοαί, πολέες δ᾽ ἔμθαινον ᾿Ἐπειοί. 
Γῶν μὲν ἄρ᾽ ᾿Αμφίμαχος καὶ Θάλπιος ἡγησάσθην, 

Υἵες, ὃ μὲν Κτεάτου, ὃ δ᾽ ἄρ᾽ Ἑὐρύτου ᾿Ακτορίωνος " 

Τῶν δ᾽ ᾿Αμαρυγκείδης ἦρχε κρατερὸς Διώρης" 
Τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος ϑεοειδής, 
Υἱὸς ᾿Αγασθένεος Αὐγηϊάδαο ἄνακτος. 

Οἱ δ᾽ ἐκ Δουλιχίοιο, ᾿Εχινάων ϑ᾽ ἱεράων 

Νήσων, αἵ ναίουσι πέρην ἁλός, Ἤλιδος ἄντα: 
Τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε Μέγης, ἀτάλαντος "Αρηὶ, 

Φυλείδης, ὃν τίκτε Διὶ φίλος ἱππότα Φυλεύς, 
Ὅς ποτε Δουλίχιόνδ᾽ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς". 

Ῥῶ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
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Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους, 

Οὗ ῥ᾽ Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον, 
Καὶ Κροκύλει᾽ ἐνέμοντο καὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν, 

Οἵ τε Ζάκυνθον ἔχον, ἠδ᾽ οἱ Σάμον ἀμφενέμοντο. 

Οὗ τ’ ἤπειρον ἔχον, ἠδ᾽ ἀντιπέραι᾽ ἐνέμοντο" 

Τῶν μὲν ᾽Οδυσσεὺς ἦρχε, Διὲ μῆτιν ἀτάλαντος " 

Τῷ δ᾽ ἅμα νῆες ἕποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι. 

Αἰτωλῶν δ᾽ ἡγεῖτο Θόας, ᾿Ανδραίμονος υἱός, 
Οἱ Πλευρῶν᾽ ἐνέμοντο καὶ Ὥλενον ἠδὲ Τυλήνην, 

Χαλκίδα τ᾽ ἀγχίαλον, Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν--- 

Οὐ γὰρ ἔτ᾽ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἧσαν, 
ν 9» 

Οὐδ᾽’ ἄρ᾽ ἔτ᾽ αὐτὸς ἔην, ϑάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος--- 

Τῷ δ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν Αἰτωλοῖσιν " 

Τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Κρητῶν δ᾽ ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, 

Οἱ Κνωσόν τ᾽ εἶχον, Τόρτυνά τε τειχιόεσσαν, 
Λύκτον, Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον, 

Φαιστόν τε 'Ῥύτιόν τε, πόλεις εὐναιεταώσας, 

Αλλοι ϑ᾽, οἱ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο 

Τῶν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ιδομενεὺς δουρικμλυτὸς ἡγεμόνευεν, 

Μηριόνης τ᾽, ἀτάλαντος ᾿Ενυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ " 

Τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ ὀγδώκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Τληπόλεμος δ᾽ Ἡρακλείδης, ἠὺς τε μέγας τε, 

Ἐπ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων" 

Οἱ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα κοσμηθέντες, 

Λένδον, Ἰηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. 
Τῶν μὲν Τληπόλεμος δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, 
Ὃν τέκεν ᾿Αστυόχεια βίῃ Ἣρακληείῃ. Ὁ 

'Γὴν ἄγετ᾽ ἐξ ̓ Εφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος, 
Πέρσας ἄστεα πολλὰ Διοτρεφέων αἰζηῶν. 
Τληπόλεμος δ᾽ ἐπεὶ οὖν τράφη ἐν μεγάρῳ εὐπήκτῳ, 
Αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα, 

Ἤδη γηράσκοντα Λικύμνιον, ὄζον "Ἄρηος. 

Αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ᾽ ὅγε λαὸν ἀγείρας, 
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βῆ φεύγων ἐπὶ πόντον - ἀπείλησαν γάρ οἱ ἄλλοι 665 

ὙΥἱέες υἱωνοί τε βίης Ηρακληείης. 

Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐς Ῥόδον ἷξεν ἀλώμενος, ἄλγεα πάσχων. 
Τριχθὰ δὲ ᾧκηθεν καταφυλαδόν, ἠδ᾽ ἐφίληθεν 
Ἔκ Διός, ὕςτε ϑεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει. 

Καί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον κατέχενε Κρονίων. 6170 

Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐΐσας, 

Νιρεύς, ᾿Αγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό τ᾽ ἄνακτος, 

Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν 

Τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνα" 

᾽Αλλ᾽ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός. 675 

Οἱ δ᾽ ἄρα Νίσυρόν τ᾽ εἶχον, Κράπαθόν τε Κάσον τε, 

Καὶ Κῶν, Εὐρυπύλοιο πόλιν, νήσους τε Καλύδνας" 

Τῶν αὖ Φείδιππός τε καὶ Γλντιφος ἡγησάσθην, 

Θεσσαλοῦ υἷε δύω ἫἩρακλείδαο ἄνακτος " 
Γοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 680 

Νῦν αὖ τοὺς, ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν ΓΆργος ἔναιον, 

Οἵ τ᾽ ἔλλον, οἵ τ᾽ ᾿Αλόπην, οἵ τε Τρηχῖν᾽ ἐνέμοντο, 

Οἵ τ᾽ εἶχον Φθίην ἠδ᾽ “Ελλάδα καλλιγύναικα " 

Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ ᾿Αχαιοί" 

Τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἣν ἀρχὸς ᾿Αχιλλεύς. 685 
᾿Αλλ᾽ οἴγ᾽ οὐ πολέμοιο δυςηχέος ἐμνώοντο " 
Οὐ γὰρ ἔην ὅςτις σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο 

Κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 

Κούρης χωόμενος Βρισηΐδος ἠὐκόμοιο, 
Τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας, 690 

Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήθης " 

Κὰδ δὲ Μύνητ᾽ ἔθαλεν καὶ ᾿Επίστροφον ἐγχεσιμώρους, 
Ὑἱέας Ἐηνοῖο Σεληπιάδαο ἄνακτος" 

Τῆς ὅγε κεῖτ᾽ ἀχέων, τάχα δ᾽ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν. 

Οἱ δ᾽ εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα, 695 

Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε, μητέρα μήλων, 

Αγχίαλόν τ᾽ ᾿Αντρῶτα ἰδὲ Π-ελεὸν λεχεποίην " 
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τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ᾿Αρήϊος ἡγεμόνενεν, 

Ζωὸς ἐών " τότε δ᾽ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα. 

Τοῦ δὲ καὶ ἀμφιδρυφὴς ἄλοχος Φυλάκῃ ἐλέλειπτο, πΟυ 

Καὶ δόμος ἡμιτελής " τὸν δ᾽ ἔκτανε Δάρδανος ἀνὴρ 

Νηὸς ἀποθρώσκοντα πολὺ πρώτιστον ᾿Αχαιῶν. 

Οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ οἱ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν, 
᾿Αλλά σφεας κόσμησε Ποδάρκης, ὄζος ἔΑρηος, 

Ἰφίκλου υἱὸς πολυμήλου Φυλακίδαο, 700 

Αὐτοκασίγνητος μεγαθύμου ἸΙρωτεσιλάου, 
Ὁπλότερος γενεῇ" ὃ δ᾽ ἅμα πρότερος καὶ ἀρείων, 

Ἥρως Πρωτεσίλαος ᾿Αρήϊος " οὐδέ τε λαοὶ 

Δεύονθ᾽ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἔσθλὸν ἐόντα" ; 

Τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. γι 

Οἱ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιθηΐδα λίμνην, 

Βοίθην καὶ Τἱλαφύρας καὶ ἐϊκτιμένην ᾿Ιαωλκόν " 
Τῶν ἦρχ᾽ ᾿Αδμήτοιο φίλος παῖς ἕνδεκα νηῶν, 

Εὔμηλος, τὸν ὑπ᾽ ᾿Αδμήτῳ τέκε δῖα γυναικῶν, 
"Ἄλκηστις, Πελίαο ϑυγατρῶν εἶδος ἀρίστη. 118 

Οἱ δ᾽ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο, 
Καὶ Μελίθοιαν ἔχον καὶ ᾿᾽Ολιζῶνα τρηχεῖαν " 

Τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἦρχεν τόξων εὖ εἰδώς, 
᾿Ἑπτὰ νεῶν - ἐρέται δ᾽ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα ; 

᾿ἘἘΕμθέθασαν, τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι. 120 
᾽᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων, 

, Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες ᾿Αχαιῶν, 

“Ἑλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου" 

Ἔ»νθ᾽ ὅγε κεῖτ᾽ ἀχέων - τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον 
Ἀργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος. 20 

Οὐδὲ ἐὲν οὐδ᾽ οἱ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν. 

᾿Αλλὰ Μέδων κόσμησεν, ᾿Οἱλῆος νόθος υἱός, 

Τόν ῥ᾽ ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ’ ᾿Οἱλῆϊ πτολιπόρθῳ. 

Οἱ δ᾽ εἶχον Τρίκκην καὶ ᾿Ιθώμην κλωμακόεσσαν, 

οι τ᾽ ἔχον Οἰχαλίην, πόλιν Ἑὐρύτου Οἰχαλιῆος " 730 
Τῶν αὖθ᾽ ἡγείσθην ᾿Ασκληπιοῦ δύο παῖδε, 

2 
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Ιητῆρ᾽ ἀγαθώ, Τ'υδαλείριος ἠδὲ Μαχάων " 

Γοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

Οἱ δ᾽ ἔχον ᾿᾽Ορμένιον, οἵ τε κρήνην Ὕπέρειαν, 

Οἱ τ᾽ ἔχον ᾿Αστέριον, Τιτάνοιό τε λευκὰ κάρηνα" 
Τῶν ἧρχ᾽ Εὐρύπυλος, Ἑὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός " 

Τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Οἱ δ᾽ ΓἼλργισσαν ἔχον, καὶ Τυρτώνην ἐνέμοντο, 
Ὄρθην, ἮἨλώνην τε, πόλιν τ᾽ Ολοοσσόνα λευκήν " 

Τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος ἸΤολυποίτης, 

Υἱὸς Πειριθόοιο, τὸν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς---- 

Τόν ῥ᾽ ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸς Γπποδάμεια 

Ἤματι τῷ, ὅτε Φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας, 

Τοὺς δ᾽ ἐκ Πηλίου ὦσε, καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν---- 

Οὐκ οἷος, ἅμα τῷγε Λεοντεύς, ὄζος ΓΑρηος, 

Υἱὸς ὑπερθύμοιο Κορώνου Καινείδαο " 

Τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Γουνεὺς δ᾽ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας " 

'Γῷ δ᾽ ᾿Ενιῆνες ἕποντο, μενεπτόλεμοί τε Περαιθοί, 

Οἱ περὶ Δωδώνην δυςχείμερον οἰκῦ ἔθεντο, 

Οἵ τ᾽ ἀμφ᾽ ἱμερτὸν Τιταρήσιον ἔργ᾽ ἐνέμοντο - 
Ὅς ῥ᾽ ἐς Πηνειὸν προΐει καλλίῤῥοον ὕδωρ - 

Οὐδ᾽ ὅγε Πηνειῷ. συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ, ᾿ 

᾿Αλλά τέ μιν καθύπερθεν ἐπιῤῥέει, ἠῦτ᾽ ἔλαιον - 
Ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀποῤῥώξ. 

Μαγνήτων δ᾽ ἦρχε Πρόθοος, Τενθρηδόνος υἱός, 

Οἱ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον 

Ναίεσκον - τῶν μὲν Πρόθοος ϑοὸς ἡγεμόνευεν - 
Τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

ν ς «- Ν 

Οὗτοι ἄρ᾽ ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἧσαν. 
Τίς τ᾽ ἂρ τῶν ὄχ᾽ ἄριστος ἔην, σύ μοι ἔννεπε, Μοῦσα. 
Δὐτῶν, ἠδ᾽ ἵππων, οἱ ἅμ᾽ ᾿Ατρείδῃσιν ἕποντο. 

Ἵπποι μὲν μέγ᾽ ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο, 
Τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε. ποδώκεας, ὄρνιθας ὥς, 
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Ὄτριχας, οἰέτεας, σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον ἐΐσας " 605 
Τὰς ἐν Πηρείῃ ϑρέψ' ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων, 

ἤΑμφω ϑηλείας, φόθον "Αρηος φορεούσας. 

᾿Ανδρῶν αὖ μέγ᾽ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας, 
"Οφρ᾽ ᾿Αχιλεὺς μήνιεν - ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν, 

Ἵπποι ϑ᾽, οἱ φορέεσκον ἀμύμονα Πηλείωνα. 110 

᾿Αλλ ὁ μὲν ἐν νήεσσι κορωνίσι ποντοπύόροισιν ᾿ 

Κεῖτ᾽ ἀπομηνίσας ᾿Αγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 

᾿Ατρείδῃ “λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης 

Δέσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες 

Τόξοισίν ϑ᾽ - ἵπποι δὲ παρ᾽ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος, "0 
Λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον, 
Ἕστασαν" ἅρματα δ᾽ εὖ πεπυκασμένα κεῖτο ἀνάκτων 
Ἔν κλισίῃς " οἱ δ᾽ ἀρχὸν ᾿Αρηΐφιλον ποθέοντες 

Φοίτων ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ στρατόν, οὐδ᾽ ἐμάχοντο. 

Οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν, ὡςεί τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο: “80 

Γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιζε, Διὲ ὧς τερπικεραύνῳ 

Χωομένῳ, ὅτε τ᾽ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ 
Εἰν ᾿Αρίμοις, ὅθι φασὶ 'Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς " 
Ὡς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα 

᾿Ἐρχομένων " μάλα δ᾽ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. 85 

Τρωσὶν δ᾽ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις 
Πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ. 
Οἱ δ᾽ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο ϑύρῃσιν, 

Πάντες ὁμηγερέες, ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 
᾿Αγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προςέφη πόδας ὠκέα Ἶρις " 90 

Εἴσατο δὲ φθογγὴν υἷι ἸΤριάμοιο ἸΤολίτῃ, 
Ὃς Τρώων σκοπὸς ἷζε, ποδωκείῃσι πεποιθώς, 

Τύμθῳ ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος, 
Δέγμενος, ὁππότε ναῦφιν ἀφορμηθεῖεν ᾿Αχαιοί" 

Γῷ μιν ἐεισαμένη μετέφη πόδας ὠκέα Ἶρις " “90 

- Ὦ γέρον αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄκριτοί εἰσιν, 

Ὥς ποτ᾽ ἐπ’ εἰρήνης " πόλεμος δ᾽ ἀλίαστος ὄρωρεν. 

Ἦ μὲν δὴ μάλα πολλὰ μάχας εἰςήλυθον ἀνδρῶν, 
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᾿Αλλ᾽ οὔπω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν ὄπωπα" 

Λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοικότες ἢ ψαμάθοισιν 

Ἔρχονται πεδίοιο, μαχησόμενοι περὶ ἄστυ. 

Ἕκτορ, σοὶ δὲ μάλιστ᾽ ἐπιτέλλομαι, ὧδέ γε ῥέξαι ' 

'Πολλοὶ γὰρ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμον ἐπίκουροι, 
"Αλλὴ δ᾽ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων 

Τοῖσιν ἕκαστος ἀνὴρ σημαινέτω, οἷσί περ ἄρχει, 

Τῶν δ᾽ ἐξηγείσθω, κοσμησάμενος πολιήτας. 

Ὡς ἔφαθ" - “Ἕκτωρ δ᾽ οὔτι ϑεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν, 

Αἶψα δ᾽ ἔλυσ᾽ ἀγορήν " ἐπὶ τεὔχεα δ᾽ ἐσσεύοντο. 

Πᾶσαι δ᾽ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ᾽ ἔσσυτο λαός, 

Πεζοί ϑ᾽ ἱππῆές τε" πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 

Ἔστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα κολώνη, 

Ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε, περίδρομος ἔνθα καὶ ἔνθα" 

Τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν, 

᾿Αθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης " 

Ἔνθα τότε Τρῶές τε διέκριθεν ἠδ᾽ ἐπίκουροι. 

Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος “Ἕκτωρ, 

Πριαμίδης ἅμα τῷγε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 

λαοὶ ϑωρήσσοντο, μεμαότες ἐγχείῃσιν. 

Δαρδανίων αὐτ᾽ ἦρχεν ἐῦς παῖς ᾿Αγχίσαο, 
Αἰνείας, τὸν ὑπ’ ᾿Αγχίσῃ τέκε δ᾽ ᾿Αφροδίτη, 

Ἴδης ἐν κνημοῖσι ϑεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα " 

Οὐκ οἷος, ἅμα τῷγε δύω ᾿Αντήνορος υἷε, 
᾿Αρχέλοχός τ’ ᾿Ακάμας τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης 

Οἱ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης, 
᾿Αφνειοί, πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο, 

Τρῶες - τῶν αὗτ᾽ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός, 

Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον ᾿Απόλλων αὐτὸς ἔδωκεν. 

Οἱ δ᾽ ᾿Αδρήστειάν τ᾽ εἶχον καὶ δῆμον ᾿Απαισοῦ, 
Καὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ" 
Τῶν ἦρχ᾽ "Λδρηστός τε καὶ Γλμφιος λινοθώρηξ, 
Υἱε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ τάντων 
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Ἤιδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὺς παῖδας ἔασκεν 

Στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα " τὼ δέ οἱ οὔτι 

Πειθέσθην - Ἱζῆρες γὰρ ἄγον μέλανος ϑανάτοιο. 

Οἱ δ᾽ ἄρα Περκώτην καὶ Ἰπράκτιον ἀμφενέμοντο, 

Καὶ Σηστὸν καὶ "Αθυδον ἔχον καὶ δῖαν ᾿Αρίσθην " 

Τῶν αὖθ᾽ Ὑρτακίδης ἧρχ᾽ ἤλσιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 

ἔΔΛσιος Ὑρτακίδης, ὃν ᾿Αρίσθηθεν φέρον ἵπποι 

Αἴθωνες, μεγάλοι, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. 

Ἱππόθοος δ᾽ ἄγε φῦλα ἸΤελασγῶν ἐγχεσιμώρων, 

Τῶν οἱ Λάρισσαν ἐριθώλακα ναιετάασκον " 

Τῶν ἦρχ᾽ ἹἹππόθοός τε Πύλαιός τ᾽, ὄζος "Αρηος, 

Υἱε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο. 

Αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ᾽ ᾿Ακάμας καὶ ἸΠείροος ἥρως, 
Ὅσσους “Ἑλλήςποντος ἀγάῤῥοος ἐντὸς ἐέργει. 

Εὔφημος δ᾽ ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμητάων, 

Υἱὸς Τροιζήνοιο Διοτρεφέος ἹΚεάδαο. 

Αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγκυλοτόξους 

Τηλόθεν ἐξ ̓ Αμυδῶνος, ἀπ’ ᾿Αξιοῦ εὐρυρέοντος, 

᾿Αξιοῦ, οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπικίδναται αἷαν. 

Παφλαγόνων “δ᾽ ἡγεῖτο υλαιμένεος λάσιον κῆρ 
Ἐπ Ἐνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων " 
Οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον, καὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο, 

Αμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ δώματ᾽ ἔναιον, 

Κρῶμνάν τ᾽ Αἰγίαλόν τε καὶ ὑψηλοὺς ᾿Βρυθίνους. 

Αὐτὰρ ᾿Αλιζώνων ᾽Οδίος καὶ ᾿Ε πίστροφος ἦῤχον 
τηλόθεν ἐξ ̓ Αλύθης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. 

Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε καὶ "Ἔννομος οἰωνιστής " 
᾽Αλλ᾽ οὐκ οἰωνοῖσιν ἐρύσσατο Κῆρα μέλαιναν, 

᾽Αλλ᾽ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 

Ἔν ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράϊζε καὶ ἄλλους. 

Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ ᾿Ασκάνιος ϑεοειδὴς 
Τηλ᾽ ἐξ ᾿Ασκανίης " μέμασαν δ᾽ ὑσμῖνι μάχεσθαι. 
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Μῴοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ ΓΑντιφος ἡγησάσθην, 

Υἱε Ταλαιμένεος, τὼ Τυγαίη τέκε Λίμνη, 
Οἱ καὶ Μήονας ἦγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαῶτας. 

Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρθαροφώνων, 

Οἱ Μέλητον ἔχον, Φθειρῶν τ᾽ ὄρος ἀκριτόφυλλον, 

Μαιάνδρου τε ῥοάς, Μυκάλης τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα - 

Τῶν μὲν ἄρ᾽ ᾿Αμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην, 

Νάστης ᾿Αμφίμαχός τε, Νομίονος ἀγλαὰ τέκνα, 

Ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμόνδ᾽ ἴεν, ἠῦτε κούρη " 
Νήπιος " οὐδέ τί οἱ τόγ᾽ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον " 

᾽Αλλ᾽ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 

Ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ᾽ ᾿Αχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐφρων. 

Σαρπηδὼν δ᾽ ἦρχεν Λυκίων καὶ Τλαῦκος ἀμύμων, 

Τηλόθεν ἐκ Λυκίης, Ξάνθου ἄπο δινήεντος. 
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Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηθεν ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι, 
Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ᾽ ἐνοπῇ τ᾽ ἴσαν, ὄρνιθες ὥς" 
τε περ κλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόθι πρό " 

Αἴτ᾽ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμόρον, 
Κλαγγῇ ταίγε πέτονται ἐπ᾽ ̓ Ωκεανοῖο ῥοάων, 
᾿Ανδράσι ἸΤυγμαίοισι φόνον καὶ ἹΚῆρα φέρουσαι" 

ἨἬέριαι δ᾽ ἄρα ταΐγε κακὴν ἔριδα προφέρονται - 
Οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες ᾿Αχαιοΐ, 
Ἐν ϑυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν. 

΄' 

Εὖτ᾽ ὄρεος κορυφῇσι Νότος κατέχευεν ὀμίχλην, 1) 
Ποιμέσιν οὔτι φίλην, κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω, 

ἸΤόσσον τίς τ᾽ ἐπιλεύσσει, ὅσον τ᾽ ἐπὶ λᾶαν ἵησιν ’ 
Ὡς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὥρνυτ᾽ ἀελλὴς 
Ἐρχομένων - μάλα δ᾽ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο. 

ΟΥ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἧσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 15 
Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν ᾿Αλέξανδρος ϑεοειδδὺἫΛ᾽᾽ ον " 

Παρδαλέην ὦμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα 
Καὶ ξίφος " αὐτὰρ ὃ δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ 
πάλλων ᾿Αργείων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους 

᾽Αντίθιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. Ω( 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ᾿Αρηΐφιλος Μενέλαος 
Ἐβρχόμενον προπάροιθεν ὁμίλου, μακρὰ βιθῶντα, 

“Ὥςτε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας, 

Εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγρίον αἷγα 
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Πεινάων - μάλα γάρ τε κατεσθίει, εἴπερ ἂν αὐτὸν 95 
Σεύωνται ταχέες τε κύνες ϑαλεροί τ᾽ αἰζηοί " 

Ὡς ἐχάρη Μενέλαος ᾿Αλέξανδρον ϑεοειδέα 

᾿Ὀρφθαλμοῖσιν ἰδών - φάτο γὰρ τίσεσθαι ἀλείτην " 

Αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἅἄλτο χαμᾶζε. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν ᾿Αλέξανδρος ϑεοειδὴς 80 

Ἐν προμάχοισι φανέντα, κατεπλήγη φίλον ἧτορ- 

ἈᾺΨ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο Κῆρ᾽ ἀλεείνων. 

Ως δ᾽ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη 

Οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπό τε τρόμος ἔλλαθε γυῖα, 

"ΑΨ τ᾽ ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς" 835 
Ὡς αὖτις καθ᾽ ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων 
Δείσας ᾿Ατρέος υἱὸν ᾿Αλέξανδρος ϑεοειδής. τ, 

Γὸν δ᾽ “Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν " 

Δύςπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανές, ἠπεροπευτά, 
Αἴθ᾽ ὄφελες ἄγονός τ᾽ ἔμεναι, ἄγαμός τ᾽ ἀπολέσθαι. 40 

Καί κε τὸ βουλοίμην, καί κεν πολὺ κέρδιον ἧεν, Σ 
Ἢ οὕτω λώθην τ’ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων. 
Ἦ που καγχαλόωσι καρηκομόωντες ᾿Αχαιοί, 

ντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸν 

Εἶδος ἔπ᾽ : ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκήῆ. {8 

Ἢ τοιόςδε ἐὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν εἴῶ - 

᾿ Πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας, 

Μιχθεὶς ἀλλοδαποῖσι, γυναῖκ᾽ εὐειδέ᾽ ἀνῆγες 

ξ ἀπίης γαίης, νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων, 

Πατρί τε σῷ μέγα πημα πόληϊ τε παντί τε δήμῳ, 50 

Δυςμιενέσιν μὲν χάρμα, κατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ ; 
Οὐκ ἂν δὴ μείνειας ᾿Αρηΐφιλον Μενέλαον ; 

Γνοίης χ᾽, οἵου φωτὸς ἔχεις ϑαλερὴν παράκοιτιν. 

Οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις, τά τε δῶρ᾽ ᾿Αφροδίτης - 

Ἢ τε κόμη, τό τε εἶδος, ὅτ᾽ ἐν κονίῃσι μιγείης. 55 

Αλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες " ἢ τέ. κεν ἤδη 7 

Λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ᾽, ὅσσα ἔοργας. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προςέειπεν ᾿Αλέξανδρος ϑεοειδής "- 
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Ἕκτορ" ἐπεΐ με κατ᾽ αἷσαν ἐνείκεσας, οὐδ᾽ ὑπὲρ αἷσαν " 

Αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρής, 60 

“Ὅςτ᾽ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ’ ἀνέρος, ὅς ῥά τε τέχνῃ 

Νήϊον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλεί δ᾽ ἀνδρὸς ἐρωήν " 
Ὡς σοὶ ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρθητος νόος ἐστίν. 

Μή μοι δῶρ᾽ ἐρατὰ πρόφερε χρυσέης ᾿Αφροδίτης " 

Οὔτοι ἀπόδλητ᾽ ἐστὶ ϑεῶν ἐρικυδέῳ δῶρα, 05 

Ὅσσα κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ᾽ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο. 

Νὺν αὖτ᾽ εἴ μ᾽ ἐθέλεις πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι, 
Λλλλους μὲν κάθισον 'Τρῶας καὶ πάντας ᾿Αχαιούς. 

Αὐτὰρ ἔμ᾽ ἐν μέσσῳ καὶ ᾿Αρηΐφιλον Μενέλαον 
Συμθάλετ᾽ ἀμῷ' “Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι." “΄ 10 
Ὁππότερος δέ κε νικήσῃ, κρείσσων τε γένηται, 

Κτήμαθ᾽ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ᾽ ἀγέσθω- .,,. «'.. 7 

Οὲ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες ὅ,, 
Ναίοιτε Τροίην ἐριθώλακα " τοὶ δὲ νεέσθων ὃ" Ὃ 
Αργος ἐς ἱππόθοτον καὶ ᾿Αχαιΐδα καλλιγύναικα. “δ 

Ὡς ἔφαθ᾽ - “Ἕκτωρ δ᾽ αὖτ᾽ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας. 

Καί ῥ᾽ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας, 
Μέσσου δουρὸς ἑλών " τοὶ δ᾽ ἱδρύνθησαν ἅπαντες. 

Τῷ δ᾽ ἐπετοξάζοντο καρηκομόωντες ᾽Αχαιοὶ, 

Ἰοῖσίν τε τιτυσκόμενοι λάεσσί τ᾽ ἔθαλλον. 86 

Αὐτὰρ ὃ μακρὸν ἄῦσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων " 

ἽἼσχεσθ᾽, ᾿Αργεῖοι, μὴ βάλλετε, κοῦροι ᾿Αχαιῶν " 

Στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυθαιόλος “Ἕκτωρ. 
Γ ͵ ΓΒ 

Ὡς ἔφαθ᾽ - οἱ δ᾽ ἔσχοντο μάχης, ἀνέω τ᾽ ἐγένοντο 

“σσυμένως - “Εκτωρ δὲ μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔειπεν" δῇ 

Κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί, 

«ἴὖθον ᾿Αλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν: 

'Ἄλλους μὲν κέλεται Τρῶας καὶ πάντας ᾿Αχαιοὺς 

τεύχεα κάλ᾽ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυθοτείρῃ, 
Αὐτὸν δ᾽ ἐν μέσσῳ καὶ ᾿Αρηΐφιλον Μενέλαον. πῃ 
οἴους ἀμφ᾽ “Ἑλένῃ καὶ «τήμασι πᾶσι μάχεσθαι. 
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ὋὉππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γενηται, 

Κτήμαθ᾽ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ᾽ ἀγέσθω " 

Οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν. τυ 

Ὡς ἔφαθ᾽ - οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. ϑὲ 

Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος " 

Κέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο" μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει 

Θυμὸν ἐμόν - φρονέω δὲ διακρινθήμεναι ἤδη 

᾿Αργείους καὶ Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέποσθε 

Εἵνεκ᾽ ἐμῆς ἔριδος καὶ ᾿Αλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἀρχῆς " 100 

Ἡμέων δ᾽ ὁπποτέρῳ ϑάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται, 

Τεθναίη" ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα. 
Οἴσετε δ᾽ ἄρν᾽, ἕτερον λευκόν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν, 

Γῇ τε καὶ ᾿ελίῳ - Διὶ δ᾽ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον. 

Λξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ᾽ ὅρκια τάμνῃ 105 

Αὐτός, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι" 

Μή τις ὑπερδασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται. 

Αἰεὶ δ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται " 

Οἷς δ᾽ ὁ γέρων μετέῃσιν, ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω 
Λεύσσει, ὅπως ὄχ᾽ ἄριστα μετ᾽ ἀμφοτέροισι γένηται. 

Ὡς ἔφαθ᾽ - οἱ δ᾽ ἐχάρησαν ᾿Αχαιοί τε Τρῶές τε 

᾿Ἐλπόμενοι παύσεσθαι ὀϊζυροῦ πολέμοιο. 

Καί ῥ᾽ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ᾽ ἔθαν αὐτοί, 

Τεύχεά τ᾽ ἐξεδύοντο, τὰ μὲν κατεθεντ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

Πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ᾽ ἦν ἀμφὲς ἄρονρα. 115 

Ἕκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπεν 

Καρπαλίμως ἄρνας τε φέρειν, Πρίαμόν τε καλέσσαι. 

Αὐτὰρ ὃ Ταλθύθιον προΐει κρείων ᾿Αγαμέμνων 

Νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ᾽ ἄρν᾽ ἐκέλευεν 

Οἰἱσέμεναι - ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀπίθησ᾽ ᾿Αγαμέμνονι δίῳ.--- 196 

Ἴρις δ᾽ αὖθ᾽ ᾿λένῃ λευκωλένῳ ἄγγελας ἦλθεν, 
Εἰδομένη γαλόῳ, ᾿Αντηνορίδαο δάμαρτι, 
Τὴν ᾿Αντηνορίδης εἶχε κρείων “Ελικάων, 
λαοδέκην Πριάμοιο ϑυγατρῶν εἶδος ἀορίστων 
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Γὴν δ' εἰρ᾽ ἐν μεγάρῳ " ἡ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινεν. 
Δέπλακα πορφυρέην " πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν ἀέθλους 
Τρώων ϑ᾽ ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

Οὖὕς ἐθεν εἵνεκ᾽ ἔπασχον ὑπ᾽ "Ἄρηος παλαμάων. 

᾿Αγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προςέφη πόδας ὠκέα Ἶρις " 

Δεῦρ᾽ ἴθι, νύμφα φίλη, ἵνα ϑέσκελα ἔργα ἴδηαι 

Τρώων ϑ᾽ ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων" 

Οἱ πρὶν ἐπ᾽ ἀλλήλοισι φέρον πολύδακρυν "Αρηα 

Ἐν πεδίῳ, ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο, 

Οἱἑ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ---πόλεμος δὲ πέπαυται---- 

᾿Ασπίσι κεκλιμένοι, παρὰ δ᾽ ἔγχεα μακρὰ πέπηνεν. 

Αὐτὰρ ᾿Αλέξανδρος καὶ ᾿Αρηΐφιλος Μενέλαος 

Μακρῆς “ἐγχείῃσι μαχήσονται περὲ σεῖο" 

Τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις. 

Ὡς εἰποῦσα ϑεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμθαλε ϑυμῷ 
᾿Ανδρός τε προτέροιο καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων. 

Αὐτίκα δ᾽ ἀργεννῇσι καλυψαμένη ὀθόνῃσιν 

᾿Ὡρμᾶτ᾽ ἐκ ϑαλάμοιο, τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα 
Οὐκ οἴη, ἅμα τῆγε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ἕποντο, 
Αἴθρη, Πετθῆος ϑυγάτηρ, Κλυμένη τε βοῶτις. 

Αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκανον ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν. ᾿ 

Οὲ δ᾽ ἀμφὶ Πρίαμον καὶ ἸΤάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην, 
Λάμπον τε Κλυτίον ϑ᾽, Ἱκετάονά τ᾽, ὄζον "Ἄρηος, 

Οὐκαλέγων τε καὶ ᾿Αντήνωρ, πεπνυμένω ἄμφω, 

Εἴατο δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν" 
Τήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ᾽ ἀγορηταὶ 

Ἐσθλοΐ, τεττίγεσσιν ἐοικότες, οἵτε καθ᾽ ὕλην 

Δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσιν " 

Τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ᾽ ἐπὶ πύργῳ. 
ΟΣ δ᾽ ὡς οὖν εἴδονθ᾽ “Βλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν, 
Ἦκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον 

Οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιοὺς 
Τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν' 

125 
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Αἰνῶς ἀθανάτῃσι ϑεῇς εἰς ὧπα ἔοικεν. 

᾿Αλλὰ καὶ ὥς, τοίη περ ἐοῦσ᾽, ἐν νηυσὶ νεέσθω, ὁ, 

Μηδ’ ἡμῖν τεκέεσσί τ᾽ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο. τὰ 160 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφαν " Πρίαμος δ᾽ "Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ" 

Δεῦρο πάροιθ᾽ ἐλθοῦσα, φίλον τέκος, ἵζευ ἐμεῖο, 

Ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν αρούς ἢ τε φίλους τε--- 

Οὔτι μοι αἰτίη ἐσσί, ϑεοί νύ μοι αἴτιοί εἶσιν, 

Οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν ᾿Αχαιῶν--- Τοῦ 

“Ὡς μοι καὶ τόνδ᾽ ἄνδρα τυρόν τον τᾷ ἐξονομήνῃς, - 

Ὅςτις ὅδ᾽ ἐστὶν ᾿Αχαιὸς ἄνὴρ ἧῦς τε μέγας τε. 

Ἤτοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασιν, 

Καλὸν δ᾽ οὕτω ἐγὼν οὔπω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 

Οὐδ᾽ οὕτω γεραρόν " βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοικεν. δ᾽ 110 

τὸν δ᾽ ᾿Ελένη μύθοισιν ἀμείθετο, δῖα γυναικῶν " 

Αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι, φίλε ἑκυρέ, δεινός τε" 

Ὥς ὄφελεν ϑάνατός μοι ἁδεῖν κακός, ὁππότε δεῦρο 

Υἱέϊ σῷ ἑπόμην, ϑάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα, 
Παῖδά τε Τὴ ΟΕ καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν. 17 

᾿Αλλὰ τάγ᾽ οὐκ ἐγέθονι Ὁ, τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα. 

Τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ᾽ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς 

Οὗτός γ᾽ ᾽Ατρείδης, εὐρυκρείων ᾽Αγαμέμνων, 
᾿Αμφότερον, βασιλεύς τ᾽ ἀγαθός, πρατερύς τ᾽ αἰχμητῆς ' 

Δαὴρ αὗτ᾽ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ᾽ ἔην γε. 180 

Ὡς φάτο: τὸν δ᾽ ὃ γέρων ἠγάσσατο, φώνησέν τε 

Ὡ μάκαρ Ἀτρείδη, μοιρηγενές, ὀλθιόδαιμον, 

Η ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι ᾿Αχαιῶν. 

Ηδη καὶ Φρυγίην εἰςήλυθον ἀμπελόεσσαν, 

Ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας, ἀνέρας αἰολοπώλους, 185 

Λλαοὺς Οτρῆος καὶ Μύγδονος ἀντιϑέοιο, 

δῖ ῥα τότ᾽ ἐστρατόωντο παρ᾽ ὄχθας Σαγγαρίοιο- 

Καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην 

Ηματι τῷ, ὅτε τ᾽ ἦλθον ᾿Αμαζόνες ἀντιάνειραι " 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ τόσοι ἧσαν, ὅσοι ἑλίκωπες ᾿Αχαιοί. 190 

Σ᾽ 
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Δεύτερον αὗτ' ᾿Οδὑσῆα ἰδὼν ἐρέειν᾽ ὃ γεραιός - 
Εἴπ᾽ ἄγε μοι καὶ τόνδε, φίλον τέκος, ὅςτις ὅδ᾽ ἐστίν 
Μρίων μὲν κεφαλῇ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο, 

Εὐρύτερος δὲ ὦμοισιν ἰδὲ στέρνοισιωμι ἰδέσθαι. 

Τεύχεα μέν οἱ κεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυθοτείρῃ, 195 

Αὐτὸς δὲ, κτίλως ὥς, ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν. 

᾿Αρνειῷ μιν ἔγωγε ἐΐσκω πηχεσιμάλλῳ, 
Ὅς τ᾽ ὀΐων μέγα πῶῦ διέρχεται ἀργεννάων. 

Τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειθ᾽ "Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα" 

Οὗτος δ᾽ αὖ Λαερτιάδης; πολύμητις ᾿δυσσεύς, 200 

Ὃς τράφη ἐν δήμῳ ᾿Ιθάκης, κραναῆς περ ἐούσης, 

Εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά. 

ν΄ Τὴν δ᾽ αὖτ’ ᾿Αντήνωρ “πεπνυμέμος ἀντίον "ηὔδα: 

Ὦ γύναι, ἣ μάλα τοῦτο͵ ἔπος νημερτὲς ἔειπες. 

Ἤδη γὰρ. καὶ δεῦρό ποτ᾽ ἤλυθε δῖος ᾿Οδυσσεὺς 205 

Σεῦ ἕνεκ᾽ ἀγγελίης σὺν ̓ Αρηϊφίλῳ Μενελάῳ " 

Τοὺς δ᾽ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα, ; 

᾿᾿Αμφοτέρων δὲ φυὴν. ἐδάην καὶ μήδεα πυκνά. ΩΝ 

᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγβρὸμένοισιν ἔμιχθεν, 

ΣΤτΤάντων μὲν Μενέλαος. δπείβεχον εὐρέας ὦμους, 210 

ἠλρῴω. δ᾽ ἑζομένω, γεραρώτερος ἦεν ᾿Οδυσσεύς. 

,.᾽Αλλ᾽ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον, 
Ἤτοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευεν, ἐπ. Ὁ ἤρεχ 

-Παῦρα μέν, ἀλλὰ μάλα λιγέως - ἐπεὶ οὐ πολύμυθος, 
Οὐδ᾽ ἀᾷα ἧς, εἰ καὶ γένει ὕστερος ἦεν. Δ. 18 
᾽Αλλ᾽ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν ᾿Οδυσσεύς, 

Στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε, κατὰ χθονὸς ὑμμᾶτα πήξας, 

Σκῆπτρον δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα, ενν 

᾽Αλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν, ἀΐδρεὶ φωτὶ ἐοικώς " 

Φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν᾽ ἔμμεναι, ἄφρονά τ’ αὔτως: 220 

᾽Αλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος ἵει 
Καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν, 

Οὐκ ἂν ἔπειτ᾽ ᾽᾿ἮΟδυσῆϊ γ᾽ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλζος " 
νυ Οὐ τέτε γ᾽ ὧδ᾽ ᾿Οδυσῆος ἀξ τενοτα εἶδος ἰδόντεξ: ἐν, φὰ γε 
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Τὸ τρίτον αὖτ᾽ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν" ὁ γεραιός " 
Γίς τ᾽ ἄρ᾽ δδ᾽ ἄλλος ᾿Αχαεὸς ἀνὴρ ἠὺς τε μέγας τε, 

Εξοχος ᾿Αργείων κεφαλὴν ἠδ᾽ εὐρέας ὥμους ; 
Τὸν δ᾽ 'Ελένη τανύπεπλος ἀμείθετο, δῖα γυναικῶν " 

Οὗτος δ᾽ Αἴας ἐστὶ πελώριος, ἕρκος ᾿Αχαιῶν" 
Ἰδομενεὺς δ᾽ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι, ϑεὸς ὡς 

Ἕστηκ᾽ " ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται. 

Πολλάκι μιν ξείνισσεν ᾿Αρηΐφιλος Μενέλαος 

Οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ, ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο. 

Νὺν δ᾽ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας ᾿Αχαιούς, 

Οὖὗς κεν ἐὺ γνοίην, καί τ᾽ οὔνομα μυθησαίμην " 
Δοιὼ δ᾽ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν, 

Κάστορά ϑ᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Ἰπολυδεύκεα, 

Αὐτοκασιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ. 

Ἦ οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς : 

Ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ᾽ ἔνι ποντοπόροισιν, 

Νῦν αὗτ᾽ οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν, 

Αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ᾽, ἅ μοί ἐστιν; 

Ὡς φάτο: τοὺς δ᾽ ἤδη κατέχεν φυσίζοος αἷα 

Ἔν Λακεδαίμονι αὖθι, φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ.--- ἊΣ 

Κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ ϑεῶν φέρον ὅρκια πιστά, 

ἼἌρνε δύω καὶ οἷνον ἐύῴφρονα, καρπὸν ἀρούρης, 

᾿Ασκῷ ἐν αἰγείῳ - φέρε δὲ κρητῆρα φαεινὸν 

Κήρυξ Ἰδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα" 
"Ὥτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμενος ἐπέεσσιν " 

Ὄρσεο, Λαομεδοντιάδη, καλέουσιν ἄριστοι 
Τρώων ϑ᾽ ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιὧν χαλκοχιτώνων 

Ἐς πεδίον καταθῆναι, ἱν᾽ ὅρκια πιστὰ τάμητε 

Αὐτὰρ ᾿Αλέξανδρος καὶ ᾿Αρηΐφιλος Μενέλαος 

Μακρῇς ἐγχείῃσι μαχήσοντ᾽ ἀμφὶ γυναικί" 

ἹῬῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαθ᾽ ἕποιτο" 

--Οϊ δ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες 

Ναίοιμεν Τροίην ἐριθώλακα" “οἱ δὲ νέονται 
Αργος ἐς ἱππόδοτον καὶ ᾿Αχαιίδα καλλιγύναικα. 
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Ὡς φατα" ῥίγησεν δ᾽ ὁ γέρων, ἐκέλευσε δ᾽ ἑταίροις 

Ἵππους ὥωγνέβενο: τοὶ δ᾽ ὀτραλέως ἐπίθοντο. 260 
Ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔθη Πρίαμος, κατὰ δ' ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω " 
Πὰρ δξο οἱ ᾿Αντήνωρ περικφλέα βήδατο δίφρον. 

Τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους. ἊΨ 
δ 89 ᾿Αλλ’ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ ᾿Αχαιούς, 

Ἐξ ἵππων ἀποθάντες ἐπὶ χθόνα πουλυθότειραν ᾿ Ζ00 

Ἐς μέσσον Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν ἐστιχόωντο. 
"Ὠρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων, 

Αν δ᾽ Ὀδυσεὺς πολύμητις " ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ 

Ὅρκια πιστὰ ϑεῶν σύναγον; κρητῆρι δὲ οἷνον 

Μέσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν. 210 

᾽Ατρείδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, 

Ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, 
᾿Αρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας - αὐτὰρ ἔπειτα 

Κήρυκες Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις. 

Τοῖσιν δ᾽ ᾿Ατρείδης ; μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών. 210 

Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν μεδέων, κύδιστε, μέγιστε, 

ἮἨΈέλιός ϑ᾽, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς, καὶ πάντ᾽ ἐπακούεις, 

Καὲ Ποταμοὶ καὶ Ταῖα, καὶ οἱ ὑπένερθε καμόντας 

᾿Ανθρώπους τίνυσθον, ὅτις κ᾽ ἐπίορκον ὀμόσσῃ, 

Ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ᾽ ὅρκια πιστά " 280 
Εἰ μέν κεν Μενέλαον ᾿Αλέξανδρος καταπέφνῃ, Κ᾽ 
Αὐτὸς ἔπειθ᾽ “Ἑλένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα, 
Ἡμεῖς δ᾽ ἐν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν " 

Εἰ δέ κ᾽ ᾿Αλέξανδρον κτείνῃ ξανθὸς Μενέλαος, 

Τρῶας ἔπειθ᾽ "Ἑλένην καὶ κτήματα πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 285 

τιμὴν δ᾽ ᾿Αργείοις ἀποτινέμεν, ἥντιν᾽ ἔοικεν, δ᾿ 

Ἤτε “καὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται.. 
Εἰ δ᾽ ἂν ἐμοὶ τιμὴν ἸΤρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες 

Τίνειν οὐκ ἐθέλωσιν, ᾿Αλεξάνδροιο πεσόντος, 

Αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς 290 

Αὖθι μένων, εἵως κε τέλος πολέμοιο κιχείω. 

Ἧ καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμὲ νηλέϊ χαλκῷ, 

ἐν" 
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Καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαιροντας, 

θυμοὺ δευομένους - ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός. 

Οἷνον δ᾽ ἐκ κρητῆρος ἀφυσσάμενοι δεπάεσσιν 290 

Ἔκχεον, ἠδ᾽ εὔχοντο ϑεοῖς αἰειγενέτῃσιν " 

Ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε" 

Ζεῦ κύδιστε, μέγιστε, καὶ ἀθάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι, 

ΟὈππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια πημήνειαν, 

'Ὧδέ σφ᾽ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι, ὡς ὅδε οἷνος, 300 

Αὐτῶν καὶ τεκέων, ἄλοχοι δ᾽ ἄλλοισι δαμεῖεν. 

Ὡς ἔφαν : οὐδ᾽ ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων. 

Τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν " 

Κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί" 

Ἤτοι ἐγὼν εἷμε προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν 905 

ἴΑψ, ἐπεὶ οὔπως τλήσομ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι 

Μαρνάμενον φίλον υἱὸν ᾿Αρηϊφίλῳ Με: "ελάῳ " 

Ζεὺς μέν που τόγε οἷδε καὶ ἀθάνατοι ϑεοὶ ἄλλοι, 

'Οπποτέρῳ ϑανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν. 

φἂλ Ἦ ῥα, καὶ ἐς δίφρον ἄρνας ϑέτο ἰσόθεος φώς " 810 

αν δ᾽ ἄρ᾽ ἔθαιν᾽ αὐτός, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω 

Πὰρ δέ οἱ ᾿Αντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον " 
Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἄψοῤῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο. 

Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάϊς καὶ δῖος ᾿Οδυσσεὺς 

Χῶρον μὲν πρῶτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα 815 
Κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ βάλλον ἑλόντες, 

'Οππότερος δὴ πρόσθεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος. 

Λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο, ϑεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον, 

Ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε" 

Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν μεδέων, κύδιστε, μέγιστε, 320 
ὋὉππότερος τάδε ἔργα μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔθηκεν, 

Τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον ΓΑἴδος εἴσω, 

μιν δ᾽ αὖ φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ γενέσθαι. 

Ὡς ἄρ ἔφαν - πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος “Εκτωο 
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λὰψ ὁρόων : Πάριος δὲ ϑοῶς ἐις κλῆρος ὄρουσεν. 8325 
Οὗ μὲν ἔπειθ᾽ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἠχι' ἑκάστῳ 
Ἴπποι ἀερσίποδες καὶ ποικίλα τεύχε᾽ ἔκειτο. 

Αὐτὰρ ὕγ᾽ ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ 

Δῖος ᾿Αλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠῦὐκόμοιο..- 
Κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔϑηκεν, 3590 

Καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 
Δεύτερον αὖ ϑώρηϊα περὲ στήθεσσιν ἔδυνεν 

Οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος " ἥρμοσε δ᾽ αὐτῷ. 
᾿Αμφὲ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον, 

Χάλκεον - αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιθαρόν τε - 380 

Κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἰφϑίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν, ι 

“Ἵππουριν " δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. ᾿ 
Εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμῃιν)ἀρήρει. ν χῆ φυτ δ 

} 

Ὡς δ᾽ αὔτως Μενέλαος ᾿Αρήϊος ἔντε᾽ ἔδυνεν. φ 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου ϑωρηχθησαν, 940 
Ἐς μέσσον Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν ἐστιχόωντο 

Δειφὸν δερκόμενοι" ϑάμθος δ᾽ ἔχεν εἰςορόωντας 

Τρῶάς ϑ᾽ ἱπποδάμους καὶ ἐὐπκνήμιδας ’᾿Αχαιούς. 

Καί ῥ᾽ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ, 
Σείοντ᾽ ἐγχείας, ἀλλήλοισιν κοτέοντε. 345 

Πρόσθε δ᾽ ᾿Αλέξανδρος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

“Καὶ βάλεν ᾿Ατρείδαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 
Οὐδ᾽ ἔῤῥηξεν χαλκόν - ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ 
᾿Ασπίδ᾽ ἐνὶ κρατερῇς ὋὉ δὲ δεύτερος ὥρνυτο χαλκῷῦ[ Ὁ 
᾽Ατρείδης Μενέλαος ἐπευξάμενος Διὶ πατρί" 850 

Ζεῦ ἄνα, δὸς τίσασθαι, ὅ με πρότερος κάκ᾽ ἔοργεν, 
Δῖον ᾿Αλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὲ δάμασσον " 
Ὄφρα τις ἐῤῥίγῃσι καὶ ὀφιγόνων ἀνθρώπων 
Ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι, ὅ κεν φιλότητα παράσχῃ. 

Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος. 38355'ϑὃὅ 

Καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 

Διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄθριμον ἔγχος. 
Καὶ διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο 
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᾿Αντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα 

Ἔγχος - ὃ δ᾽ ἐκλίνθη, καὶ ἀλεύατο Κῆρα μέλαιναν. 860 
᾽Ατρείδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον, 

Πλῆξεν ἀνασχόμενος κόρυθος φάλον - ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ 

Τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός. 

᾽Ατρείδης δ᾽ ᾧμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν " 

Ζεῦ πάτερ, οὔτις σεῖο ϑεῶν ὀλοώτερος ἄλλος" 865 

ἯἮ τ᾽ ἐφάμην τίσεσθαι ᾿Αλέξανδρον κακότητος " 

Νὺν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος - ἐκ δέ μοι ἔγχος 

Ἠΐχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ᾽ ἔθαλόν μιν. «,, 

Ἦ, καὶ ἐπαΐξας κόρυθος λάθεν ἱπποδασείης, 

Ἕλκε δ᾽ ἐπιστρέψας μετ᾽ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς " 9170 

ἜΛγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν, ἡ 

Ὅς οἱ ὑπ᾽ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης. Ν : 

Καί νύ κεν εἴρυσσέν τε, καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, , 

Εἰ μὴ ἄρ’ ὀξὺ νόησε Διὸς ϑυγάτηρ ᾿Αφροδίτη, - 
Ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἴφι κταμένοιο" .-Ὁ 370 
Κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ᾽ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ. 

Τὴν μὲν ἔπειθ᾽ ἥρως μετ᾽ ἐνκνήμιδας ᾿Αχαιοὺς 

Ῥιψ᾽ ἐπιδινήσας, κόμισαν δ᾽ ἐρίηρες ἑταῖροι. 

Αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων 

Ἔγχεϊ χαλκείῳ" τὸν δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ᾿Αφροδίτη 380 

Ῥεῖα μάλ᾽, ὥςτε ϑεός - ἐκάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ, 

. ι.Κὰδ δ᾽ εἷσ᾽ ἐν ϑαλάμῳ εὐώδεϊ, κηώεντι. 
7) Αὐτὴ δ᾽ αὖθ᾽ "Ἑλένην καλέουσ᾽ ἴε" τὴν δ᾽ ἐκίχανεν' 

᾿ Πύργῳ ἐφ᾽ ὑψηλῷ - περὶ δὲ Ὑρωαὶ ἅλις ἧσαν. 

Χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λαθοῦσα: ᾿ 385 

Γρηΐ δέ μιν εἰκυῖα παλαιγενέϊ προςέειπεν, ' 
Εἰροκόμῳ, ἥ οἱ Λακεδαίμονι ναιεταώσῃ 

Ἤσκειν εἴρια καλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκεν " 
Τῇ μιν ἐεισαμένη προςεφώνεε δὶ ᾿Αφροδίτη " 

Δεῦρ᾽ ἴθ᾽ " ᾿Αλέξανδρός σε καλεῖ οἱκόνδε νέεσθαι. 890 
Κεῖνος ὅγ᾽ ἐν ϑαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσιν, 
Κάλλεϊ τε στίλθων καὶ εἵμασιν - οὐδέ κε φαίης 
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Ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόνγ᾽ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορόνδε 
Ἔρχεσθ᾽, ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν. 

Ὡς φάτο" τῇ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν: 395 

Καί ῥ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ϑεᾶς περικαλλέα δειρὴν, 
Στήθεά ϑ᾽ ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα, 

Θάμθησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔις τ᾽ ὀνόμαζεν - 

Δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαει ἠπεροπεύειν ; 

ἯἮ πή με προτέρω πολίων εὐναιομενάων 

Λξεις ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς, 

Ἐ τίς τοι καὶ κεῖθι φίλος μερόπων ἀνθρώπων : 

400 ἤἌσννια Δ΄ ως" 

“Οὕὔνεκα δὴ νῦν δῖον ᾿Αλέξανδρον Μενέλαος 

Νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ᾽ ἄγεσθαι, 

τοὔνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης. 409 

Ἧσο παρ᾽ αὐτὸν ἰοῦσα, ϑεῶν δ᾽ ἀπόεικε κελεύθου " 
Μηδ’ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας "ολυμπον, 

᾿Αλλ’ αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀΐζυε, καί ἑ φύλασσε, 

Εἰςόκε σ᾽ ἢ ἄλοχον ποιήσεται, ἢ ὅγε δούλην. 

Κεῖσε δ᾽ ἐγὼν οὐκ εἷμι---νεμεσσητὸν δέ κεν" εἴη--- 41ὺ 
Κείνου πορσννέουσα λέχος - Τρωαὶ δέ μ᾽ ὀπίσσω 
Πᾶσαι μωμήσονται " ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα ϑυμῷ. 

Τὴν δὲ χολωσαμένη. προζεφώνεε δῖ᾽ ᾿Αφροδίτη" 

Μή μ᾽ ἔρεθε, Ἔἀχετλίη, μὴ χωσαμένη. σε μεθείω, ᾿ 

Τὼς δέ σ᾽ ἀπεχθήρω, ὡς νῦν ἔκπαγλ᾽ ἐφίλησα, 4.15 
“Μέσσῳ δ᾽ ἀμφοτέρω. «ητίσομαι ἔχθεα λυγρὰ, λυ 
Τρώων καὶ Δαναῶν, σε δέ κεν κακὸν οἷτον ὄληαι. οὐκ’ ΑΣ 

Ὡς ἔφατ᾽ - ἔδδεισεν δ᾽ “Ἑλένη, Διὸς ἐκγεγαυῖα" αἱ δα 
Βῆ δὲ κατασχομένη ἑανῷ ἀργῆτι φαεινῷ ἐη 5" 

Σιγῇ " πάσας δὲ Τρωὰς λάθεν " ἦρχε δὲ δαίμων. “420 

Αἱ δ᾽ ὅτ᾽ ᾿Αλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ" ἵκοντο, 

Αμφίπολοι μὲν ἔπειτα ϑοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο, 

Ἢ δ᾽ εἰς ὑψόροφον ϑάλαμον κίε δῖα γυναικῶν. 

Τῇ δ᾽ ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη 

᾿ντί᾽ ᾿Αλεξάνδροιο ϑεὰ κατέθηκε φέρουσα " 42: 
Ἔνθα κάθιζ᾽ Ἑλένη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 
Ὄσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν δ' ἠνίπαπε μύθῳ " 



βη᾽ ὡβΒοοᾶ, ΣἼ- 

Ἤλυθες ἐκ πολέμου" ὡς ὥφελες αὐτόθ᾽ ὀλέσθαι 
᾿Ανδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν. 

Ἦ μὲν δή πρίν γ᾽ εὔχε᾽ ᾿Αρηϊφίλου Μενελάου 480 

Σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι " 

Αλλ᾽ ἴθι νῦν προκάλεσσαι ᾿Ἀρηΐφιλον Μενέλαον 

᾿ξαῦτις μαχέσασθαι ἐναντίον. ᾿Αλλά σ᾽ ἔγωγε 

Παύσασθαι κέλομαι, μηδὲ ξανθῷ Μενελάῳ 

Αντίθιον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι 4.89 

᾿Αφραδέως, μήπως τάχ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃς. 

Τὴν δὲ Πάρις μύθοισιν ἀμειθόμενος προτέειπεν " 

Μή με, γύναι, χαλεποῖσιν ὀνείδεσι ϑυμὸν ἔνιπτε. κ " 

Νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν ᾿Αθήνῃ" 

Κεῖνον δ᾽ αὗτις ἐγώ" παρὰ γὰρ ϑεοί εἶσι καὶ ἡμῖν. 440 

᾿Αλλ’ ἄγε δὴ φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε. 

Οὐ γὰρ πώποτέ μ᾽’ ὧδέ γ᾽ ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψε: - 

Οὐδ᾽ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς 

ὕπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπύροίσι νέεσσιν, 

Νήσῳ δ᾽ ἐν Κρανάῃ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ, 445 

Ὡς σεο νῦν ἔραμαι, καί μὲ γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ. 

Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχοςδε κιών - ἅμα δ᾽ εἵπετ᾽ ἄκοιτις " 

Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἐν τρητοῖσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν. 

᾽λτρείδης δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐφοίτα, ϑηρὶ ἐοικώς, .. 

Εἴ που ἐςαθρήσειεν ᾿Αλέξανδρον ϑεοειδέα. 450 

᾽Αλλ᾽ οὔτις δύνατο Τρώων κλειτῶν τ᾽ ἐπικούρων 

Δεῖξαι ᾿Αλέξανδρον τότ᾽ ᾿Αρηϊφίλῳ Μενελάῳ. 

Οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ᾽ ἐκεύθανον, εἴ τις ἴδοιτο" 

Ἶσον γάρ σφιν πᾶσιν ἀπήχθετο Κηρὶ μελαίνῃ. 

Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων " 1Δἢ 

Κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι " 
Νίκη μὲν δὴ φαίνετ᾽ ᾿Αρηϊφίλου Μενελάου: 

Ὑμεῖς δ᾽ ᾿Αργείην “Ἑλένην καὶ κτήμαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ 
Ἔκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν, ἧντιν᾽ ἔοικεν, 

Ἤτε καὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται. 400, 

Ὡς ἔφατ’ ᾽Ατρείδης " ἐπὶ δ᾽ ἤνεον ἄλλοι ᾿Αχαιοί 
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ΒΟΘΈΥ: 

Οἱ δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὲ καθήμενοι ἠγορόωντο 

Χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια “Ἥθη 

Νέκταρ ἐῳνοχόει " τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσιν 

Δειδέχατ᾽ ἀλλήλους Τρώων πόλιν εἰςορόωντες. 

Αὐτίκ᾽ ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεθιζέμεν Ἥρην 

Κερτομίοις ἐπέεσσι παραθλήδην ἀγορεύων " 

Δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ ϑεάων, 

Ἥρη τ᾽ '᾿Αργείη καὶ ᾿Αλαλκομενηὶς ᾿Αθήνη. 
᾽Αλλ᾽ ἤτοι ταὶ νόσφι καθήμεναι εἰςορόωσαι 

Τέρπεσθον" τῷ δ᾽ αὖτε φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη 

Αἰεὶ παρμέμθλωκε, καὶ αὐτοῦ Κῆρας ἀμύνει" 

Καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀϊόμενον ϑανέεσθαι. 
᾽Αλλ᾽ ἤτοι νίκη μὲν ᾿Αρηϊφίλου Μενελάου" 

Ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ᾽, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 

Ἤ ῥ᾽ αὗτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν 

Ὄρσομεν, ἢ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι βάλωμεν. 

Εἰ δ᾽ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο, 

Ἤτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Ἰτριάμοιο ἄνακτος, 
Αὗτις δ᾽ ᾿Αργείην “Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο. 

Ὡς ἔφαθ᾽ " αἱ δ᾽ ἐπέμυξαν ’᾿Αθηναίη τε καὶ “Ἥρη 

Πλησίαι αἵγ᾽ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην. 

Ἤτοι ᾿Αθηναίη ἀκέων ἦν, οὐδέ τι εἶπεν, 
Σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ἥρει" 

Ἥρῃ δ᾽ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προζτηύδα" 

Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες ; 

Πῶς ἐθέλεις ἅλιον ϑεῖναι πόνον ἠδ᾽ ἀτέλεστον, 

Ἐ 

10 

10 

90 
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“δρῶ ϑ᾽, ὃν ἵδρωσα μόγῳ ; καμέτην δέ μοι ἵπποι 

Λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν. 
Ἕρδ᾽ - ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν ϑεοὶ ἄλλοι. 

Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

Δαιμονίη, τί νύ σε Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες 

Τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅτ᾽ ἀσπερχὲς μενεαίνεις 

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϊὐκτίμενον πτολίεθρον ; 

Εἰ δὲ σύγ᾽, εἰςξελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρά, 

Ὦμὸν βεθρωθοις Πρίαμον Πριάμοιό τε παῖδας 

ἼΛλλους τε Τρῶας, τότε κεν χόλον ἐξακέσαιο. 

Ἔρξον ὅπως ἐθέλεις " μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίασω 

Σοὶ καὶ ἐμοὶ μεγ᾽ ἔρισμα μετ᾽ ἀμφοτέροισι γένηται. 

Λλλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 

'Οππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι 

Τὴν ἐθέλω, ὅθι τοι φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασιν, 

Μή τι διατρίθειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ᾽ ἐᾶσαι. 

Καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε ϑυμῷ. 

Αὗ γὰρ ὑπ᾽ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι 

Ναιετάουσι πόληες ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 

“Τάων μοι πέρι κῆρι τιέσκετο Ἴλιος ἱρή, 

Καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϊμμελίω Πριάμοιο. 
Οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδέύετο δαιτὸς ἐΐσης, 

Λοιθῆς τε κνίσης τε" τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς. 

Τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη" 

Ἤτοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες, 
ἤλργος τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη" 

Τὰς διαπέρσαι, ὅτ᾽ ἄν τοι ἀπέχθωνται πέρι κῆρι" 

Τάων οὔτοι ἐγὼ πρόσθ᾽ ἵσταμαι, οὐδὲ μεγαίρω. 

Εἴπερ γὰρ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι, 

Οὐκ ἀνύω φθονέουσ᾽, ἐπεὶ ἣ πολὺ φέρτερός ἐσσι. 

᾿Αλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν ϑέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον. 

Καὶ γὰρ ἐγὼ ϑεύς εἶμι, γένος δ᾽ ἐμοὶ ἔνθεν, ὅθεν σοί 

Καί με πρεσθυτάτην τέκετο ἹΚρόνος ἀγκυλομήτης, 
᾿Αμφότερον, γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις 
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ΒΌΟΚΊ[ν. 63 

Κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις. 
᾽Αλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦθ᾽ ὑποείξομεν ἀλλήλοισιν, 

Σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ᾽ ἐμοί" ἐπὶ δ᾽ ἕψονται ϑεοὶ ἄλλοι 
᾿Αθάνατοι. Σὺ δὲ ϑᾶσσον ᾿Αθηναίῃ ἐπιτεῖλαι 

᾿Ελθεῖν ἐς Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπιν αἰνήν, θὸ 
Πειρᾶν ϑ᾽ ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας ᾿Αχαιοὺς 

ἤΑρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι. 

Ὡς ἔφατ᾽ - οὐδ᾽ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε 

Αὐτίκ᾽ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προζςηΐδα" 

Αἷψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας καὶ ᾽Αχαιους, 

Πειρᾶν ϑ᾽ ὥς κε Τρῶες ὑπερκύδαντας ᾿Αχαιοὺς ΤΙ 

"Αρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι. 

Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿Αθήνην" 

Βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 
Οἷον δ᾽ ἀστέρ᾽ ἕηκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω, Ἴ8 

Ἢ ναύτῃσι τέρας, ἠὲ στρατῷ εὐρέϊ λαῶν, , 

Λαμπρόν " τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται" 

Τῷ εἰκυτ᾽ ἤϊξεν ἐπὶ χθόνα ἸΤαλλὰς ᾿Αθήνη, 

Κὰδ δ᾽ ἔθορ᾽ ἐς μέσσον " ϑάμθος δ᾽ ἔχεν εἰςορόωντας 

Τρῶάς ϑ᾽ ἱπποδάμους καὶ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 80 

Ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

Ἦ ῥ᾽ αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ 

Ἔσσεται, ἢ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι τίθησιν 

Ζεύς, ὅςτ᾽ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται. 

Ὡς ἄρα τις εἴπεσκεν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε. 88 

Ἢ δ᾽ ἀνδρὲ ἰκέλη Τρώων κατεδύσεθ᾽ ὅμιλον, 

Λαοδόκῳ ᾿Αντηνορίδῃ, κρατερῷ αἰχμητῇ, 

Πάνδαρον ἀντίθεον διζημένη, εἴ που ἐφεύροι. “ 

Εὖρε Λυκάονος υἱόν, ἀμύμονά τε κρατερόν τε, 
Ἑσταότ᾽ " ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 90 
λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ᾽ Αἰσήποιο ῥοάων. 

᾿Αγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προζηύδα" 

᾿ Ἦ ῥά νύ μοΐ τι πίθοιο, Λυκάονος υἱὲ δαΐφρυν ; 



θ4 Βιοῦσ κι τν. 

Τλαΐης κεν Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν ἰόν᾽ 

Πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο, 

Ἐκ πάντων δὲ μάλιστα ᾿Αλεξάνδρῳ βασιλῆϊ. 

Τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα πάρ᾽ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο, 

Αἴ κεν ἴδῃ Μενέλαον ᾿Αρήϊον, ᾿Ατρέος υἱὸν, 

Σῷ βέλεϊ ὁμηθέντα πυρῆς ἐπιθάντ᾽ ἀλεγεινῆς. 

᾽Αλλ᾽ ἄγ᾽ ὀΐστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο" 

Εὔχεο δ᾽ ᾿Ἀπόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ, 

᾿Αρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμθην 

Οἴκαδε νοστῆσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης. 

Ὡς φάτ᾽ ᾿Αθηναίη τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν " 

Αὐτίκ᾽ ἐσύλα τόξον ἐύξοον ἰξάλου αἰγὸς 

᾿Αγρίου, ὅν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας, 

Πέτρης ἐκθαίΐνοντα δεδεγμένος ἐν προδοκῆσιν, 

Βεθλήκει πρὸς στῆθος " ὁ δ᾽ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ" 

Τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει " 

Καὶ τὰ μὲν ἀσκῆσας κεραοξόος ἤἦραρε τεκτων, ᾿ 

Πᾶν δ᾽ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην. 

Καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάμενος, ποτὶ γαίῃ 

᾿Αγκλίνας " πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι. 

Μὴ πρὶν ἀναΐξειαν ᾿Αρήϊοι υἷες ᾿Αχαιῶν, 

Πρὶν βλῆσθαι Μενέλαον ᾿Ἀρήϊον, ᾿Ατρέος υἱόν. 

Αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης; ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ἰὸν 

᾿Αθλῆτα, πτερόεντα, μελαινέων ἕρμ᾽ ὀδυνάων - 

Αἷψα δ᾽ ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμει πικρὸν ὀϊστόν, 

Εὔχετο δ᾽ ᾿Απόλλωνι Λυκηγενέϊ κλυτοτόξῳ, 

᾿Αρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμθην 

Οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης. 
Ἕλκε δ᾽ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαθὼν καὶ νεῦρα βόεια" 

Νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινεν, 

Λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ᾽ ἴαχεν, ἅλτο δ᾽ ὀϊστὸς 

Ὠξυθελὴς καθ᾽ ὅμιλον ἐπι'πτέσθαι μενεαίνων. 

Οὐδὲ σέθεν, Μενέλαε, ϑεοὶ μάκαρες λελάθοντο 
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᾿Αθάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς ϑυγάτηρ ἀγελείη, 

Ἤ τοι πρόσθε στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν. 
Ἢ δὲ τόσον μὲν ἐέργει ἀπὸ χροός, ὡς ὅτε μήτηρ 

Παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν, ὅθ᾽ ἡδέϊ λέξεται ὕπνῳ. 

Αὐτὴ δ᾽ αὐτ᾽ ἴθυνεν ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες 

Χρύσειοι σύνεχον, καὶ διπλόος ἤντετο ϑώρηξ" 
Ἔν δ᾽ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀΐστός " 

Διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο, 

Καὶ διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, 
Μέτρης ϑ᾽, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροός, ἕρκος ἀκόντων, 

Ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς. 

᾿Ακρότατον δ᾽ ἄρ᾽ ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός " 

Αὐτίκα δ᾽ ἔῤῥεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς. 

Ὡς δ᾽ ὅτε τίς τ᾽ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ 

Μῃονὶς ἠὲ Κάειρα παρήϊον ἔμμεναι ἵππων" 

Κεῖται δ᾽ ἐν ϑαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο 

ἽἹππῆες φορέειν - βασιλῆϊ δὲ κεῖται ἄγαλμα, 

᾿Αμφότερον, κόσμος ϑ᾽ ἵππῳ, ἐλατῆρί τε κῦδος" 

Τοῖοί τοι, Μενέλαε, μιάνθην αἵματι μηροὶ 
Εὐφυέες κνῆμαί τ᾽ ἠδὲ σφυρὰ κάλ᾽ ὑπένερθεν. 

Ῥίγησεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 

Ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς " 
Ῥίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ᾿Αρηΐφιλος “Μενέλαος. 

Ὥς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας, 

"Αψοῤῥόν οἱ ϑυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη. 

Τοῖς δὲ βαρυστενάχων μετέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων, 

Χειρὸς ἔχων Μενέλαον - ἐπεστενάχοντο δ᾽ ἑταῖροι" 

Φίλε κασίγνητε, ϑάνατόν νύ τοι ὅρκι᾽ ἔταμνον, 
Οἷον προστήσας πρὸ ᾿Αχαιῶν Τρωαὶ μάχεσθαι. 

“Ὡς σ᾽ ἔθαλον Τρῶες, κατὰ δ᾽ ὅρκια πιστὰ πάτησαν. 

Οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὅρκιον, αἷμά τε ἀρνῶν, 

Σπονδαί τ᾽ ἄκρητοι καὶ δεξιαὶ ἧς ἐπέπιθμεν. 
Εἴπερ γάρ τε καὶ αὐτίκ᾽ ᾿Ολύμπιος οι ἐτέλεσσεν, 

Ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ " σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν, 
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Σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι, γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν. 

ἘΠ γὰρ ἐγὼ τόδε οἷδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν - 
Ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ᾽ ἄν ποτ’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρή, 

Καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐδμμελίω ἹΤριάμοιο, 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων, 

Αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσιν, 

Τῆςδ᾽ ἀπάτης κοτέων - τὰ μὲν ἔσσεται οὖκ ἀτέλεστα. 

Αλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται, ὦ Μενέλαε, 

Αἴ κε ϑάνῃς, καὶ μοῖραν ἀναπλήσῃς βιότοιο. 
Καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Αργος ἱκοίμην. 

Αὐτίκα γὰρ μνήσονται ᾿Αχαιοὶ πατρίδος αἴης" 
Κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν 

Ἀργείην “Ἑλένην - σέο δ᾽ ὀστέα πύσει ἄρουρα, 

Κειμένου ἐν Τροίῃ ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ. 

Καί κέ τις ὧδ᾽ ἐρέει Τρώων ὑπερηνορεόντων, 
Τύμόῳ ἐπιθρώσκων Μενελάου κυδαλίμοιο " 

Αἴθ᾽ οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει᾽ ᾽Αγαμέμνων, 

Ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ᾽ ᾿Αχαιῶν. 

Καὶ δὴ ἔθη οἱκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

Σὺν κεινῇσιν νηυσί, λιπὼν ἀγαθὸν Μενέλαον. 

“Ὥς ποτέ τις ἐρέει " τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών. 

Τὸν δ᾽ ἐπιθαρσύνων προςέφη ξανθὸς Μενέλαος" 

Θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν ᾿Αχαιῶν. 

Οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιθεν 

Ἑϊρύσατο ζωστήρ τε παναίολος, ἠδ᾽ ὑπένερθεν 

Ζῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προςέφη κρείων ᾽Αγαμέμνων " 

Αἢ γὰρ δὴ οὕτως εἴη, φίλος ὦ Μενέλαε" 
Ἕλκος δ᾽ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται, ἠδ᾽ ἐπιθήσει 

Φάρμαχ᾽, ἅ κεν παύσῃσι μελαινάων ὀδυνάων. 

Ἦ, καὶ Ταλθύθιον, ϑεῖον κήρυκα, προςηύδα" 

Ταλθύθι᾽, ὅ ττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον, 

Φῶτ᾽, ᾿Ασκληπιοῦ υἱόν, ἀμύμονος ἰητῆρος, 

Ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ᾿Ἀρήϊον, ἀρχὸν ᾿Αχαιῶν, 
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Ὃν τις ὀϊστεύσας ἔθαλεν τόξων εὖ εἰδὼς ἰν 

Τρώων ἢ Λυκίων " τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος. 

Ὡς ἔφατ᾽ - οὐδ᾽ ἄρα οἱ κήουξ ἀπίθησεν ἀκούσας" 
Βῆ δ᾽ ἱέναι κατὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

Παπταίνων ἥρωα Μαχάονα" τὸν δ᾽ ἐνόησεν 00 
Ἕσταότ᾽ - ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 

Λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποθότοιο. 

᾿Αγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προςηΐδα" 

Ὄρσ᾽, ᾿Ασκληπιάδη, καλέει κρείων ᾽Αγαμέμνων, 

Ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ᾿Αρήϊον, ἀρχὸν ᾿Αχαιῶν, 20. 
Ὅν τις ὀϊστεύσας ἔθαλεν τόξων εὖ εἰδὼς 

Τρώων ἢ Λυκίων " τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος. 

Ὡς φάτο" τῷ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν 

Βὰν δ᾽ ἰέναι καθ᾽ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 

Αλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκανον ὅθι ξανθὸς Μενέλαος 210 

Βλήμενος ἦν---περὶ δ᾽ αὐτὸν ἀγηγέραθ᾽ ὅσσοι ἄριστοι 

Κυκλόσ᾽, ὁ δ᾽ ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόθεος φώς--- 
Αὐτίκα δ᾽ ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀϊστόν - 

Τοῦ δ᾽ ἐξελκομένοιο πάλιν, ἄγεν ὀξέες ὄγκοι. 

Λῦσε δέ οἱ ζωστῆρα παναίολον, ἠδ᾽ ὑπένερθεν 91Ὁ 

Ζῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος, ὅθ᾽ ἔμπεσε πικρὸς ὀϊστός, 

Αἷμ᾽ ἐκμυζήσας ἐπ᾽ ἄρ᾽ ἤπια φάρμακα εἰδὼς -, 

Πάσσε, τά οἵ ποτε πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων. 

εὌφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον, 2320 
Τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων " 

Οἱ δ᾽ αὗτις κατὰ τεύχε᾽ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης. 

ἜἜνθ᾽ οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις ᾿Αγαμέμνονα δῖον, 

Οὐδὲ καταπτώσσοντ᾽, οὐδ᾽ οὐκ ἐθέλοντα μάχεσθαι, 

᾿Αλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς κυδιάνειραν. 995 

Ἴππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ" 

Καὶ τοὺς μὲν ϑεράπων ἀπάνευθ᾽ ἔχε φυσιόωντας 

Εὐρυμέδων, υἱὸς Ττολεμαίου Πειραΐδαο" - 



68 ΒΟΩΟΟΚ ιν. 

Ῥῷ μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε παρισχέμεν, ὁππότε κέν μιν 

Γυῖΐα λάθῃ κάματος πολέας διακοιρανέοντα " 

Αὐτὰρ ὁ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν " 

Καί ῥ᾽ οὺς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων. 

Τοὺς μάλα ϑαρσύνεσκε παριστάμενος ἐπέεσσιν " 

᾿Αργεῖοι, μήπω τι μεθίετε ϑούριδος ἀλκῆς" 

Οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ᾽ ἀρωγός " 

᾽Αλλ᾽ οἵ περ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο, 

Τῶν ἤτοι αὐτῶν τέρενα χρύα γῦπες ἔδονται" 

Ἡμεῖς αὖτ᾽ ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα 

"Αξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν. 

Οὕστινας αὖ μεθιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο, 

Τοὺς μάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν " 

᾿Αργεῖοι ἰόμωροι, ἐλεγχέες, οὔ νυ σέθεσθε ; 

Τίφθ᾽ οὕτως ἕστητε τεθηπότες, ἠῦτε νεθροί ; 

Αἴτ᾽ ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο ϑέουσαι, 
Ἕστασ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκή" 

Ὡς ὑμεῖς ἕστητε τεθηπότες, οὐδὲ μάχεσθε. 

Ἦ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔνθα τε νῆες 

Εἰρύατ᾽ εὔπρυμνοι πολιῆς ἐπὶ ϑινὶ ϑαλάσσης, 

Ὄφρα ἴδητ᾽, αἴ κ᾽ ὕμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων; 

Ὡς ὅγε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν - 

Ἦλθε δ᾽ ἐπὶ Κρήτεσσι, κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν. 

Οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ιδομενῆα δαΐφρονα ϑωρήσσοντο᾽ 

᾿Ιδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις, συὶϊ εἴκελος ἀλκήν, 
Μηριόνης δ᾽ ἄρα οἱ πυμάτας ὥτρυνε φάλαγγας. 

Τοὺς δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 

Αὐτίκα δ᾽ ᾿Ιδομενῆα προςηύδα μειλιχίοισιν - 

Ἰδομενεῦ, περὶ μέν σε τίω Δαναῶν ταγυπώλων, 
μὲν ἐνὶ πτολέμῳ, ἠδ᾽ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ, 

Ἢδ᾽ ἐν δαίθ᾽, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον 
᾿Αργείων οἱ ἄριστοι ἐνὶ κρητῆρσι κέρωνται. 

Εἴπερ γάρ τ᾽ ἄλλοι γε καρηκομόωντες ᾽Αχαιοὶ 
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ΒΟΟΚ ιν. 609 

ὦ ̓ τρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 

"“Ἕστηχ᾽, ὥςπερ ἐμοί, πιέειν ὅτε ϑυμὸς ἀνώγοι. 

᾿Αλλ ὄρσευ πόλεμόνδ᾽ οἷος πάρος εὔχεαι εἷναι. 

Τὸν δ᾽ αὑτ᾽ ᾿Ιδομενεύς, ἹΚρητῶν ἀγός, ἀντίον ηὔδα" 265 
᾽Ατρείδη, μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος 

ἜἜσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα" 

᾽Αλλ᾽ ἄλλους ὄτρυνε καρηκομόωντας ᾿Αχαιούς. 

Ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ᾽ " ἐπεὶ σύν γ᾽ ὅρκι᾽ ἔχευαν 

Τρῶες" τοῖσιν δ᾽ αὖ ϑάνατος καὶ κήδε᾽ ὀπίσσω 9210 

Ἔσσετ᾽, ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὕρκια δηλήσαντο. 

Ὡς ἔφατ᾽ - ᾿Ατρείδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ" 

Ἦλθε δ᾽ ἐπ’ Λἰάντεσσι, κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν" 
Τὼ δὲ κορυσσέσθην, ἅμα δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ 278 
Ἐρχόμενον κατὰ πόντον ὑπὸ Ζεφύροιο ἰωῆς" 

Τῷ δέ τ᾽ ἄνευθεν ἐόντι μελάντερον, ἠῦτε πίσσα, 

φαίνετ᾽ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα. πολλήν " 

Ρίγησέν τε ἰδών, ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα" 

Γοῖαι ἅμ᾽ Αἰάντεσσι Διοτρεφέων αἰζηῶν 230 
Δήϊον ἐς πόλεμον πυκιναὶ κίνυντο φάλαγγες 

Κυάνεαι, σάκεσίν τε καὶ ἔγχεσι πεφριευῖαι. 

Καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων ᾽Αγαμέμνων, 

Καΐξ σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προςηΐδα" 

Αἴαντ᾽, ᾿Αργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων, 988 

Σφῶϊ μέν---οὐ γὰρ ἔοικ᾽ ὀτρυνέμεν---οὔτι κελεύω- 

Αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἶφι μάχεσθαι. 

Αἰ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿Αθηναίη καὶ "Απολλον, 

Τοῖος πᾶσιν ϑυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο" 

Τῷ κε τάχ᾽ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος, 9290 
Χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε. 

Ὡς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ᾽ ἄλλους - 

Ἔνθ᾽ ὅγε Νέστορ᾽ ἔτετμε, λιγὺν Πυλέων ἀγορητήν, 
Οὺς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι, 



. δία 

10 ΒΟΟΚ 1Υ. 

᾿Αμφὶ μέγαν Πελάγοντα, ᾿Αλάστορά τε Χρομίον τε, 

Αἴμονά τε κρείοντα, Βίαντά τε, ποιμένα λαῶν. 

ἹἽἽππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν, 

Πεζοὺς δ᾽ ἐξόπιθε στῆσεν, πολέας τε καὶ ἐσθλούς, 

Ἔρκος ἔμεν πολέμοιο: κακοὺς δ᾽ ἐς μέσσον ἔλασσεν, 

Ὄφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζοι. 
ἹἹππεῦσιν μὲν πρῶτ᾽ ἐπετέλλετο" τοὺς γὰρ ἀνώγει 

Σφοὺς ἵππους ἐχέμεν, μηδὲ κλονέεσθαι ὁμίλῳ" 

Μηδέ τις, ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέῃφι πεποιθώς, 

Οἷος πρόσθ᾽ ἄλλων μεμάτω Τρώεσσι μάχεσθαι, 

Μηδ’ ἀναχωρείτω - ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε. 
Ὃς δέ κ᾽ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ᾽ ἅρμαθ᾽ ἵκηται, 

Ἔγχει ὀρεξάσθω ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερον οὕτως. 

ὯΔδε καὶ οἱ πρότεροι πόλιας καὶ τείχε᾽ ἐπόρθεον 

Τόνδε νόον καὶ ϑυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες. 

Ὡς ὁ γέρων ὥτρυνε πάλαι πολέμων εὖ εἰδώς. 
Καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων ᾿Αγαμέμνων, 

Καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προςηύδα" 

Ὦ γέρον, εἴθ᾽, ὡς ϑυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν, 

“Ὡς τοι γούναθ᾽ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη" 
᾽Αλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίιον - ὡς ὄφελέν τις 

᾿Ανδρῶν ἄλλος ἔχειν, σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι. 

Τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα Τερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

Ἀτρείδη, μάλα μέν κεν ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς 

Ὡς ἔμεν, ὡς ὅτε δῖον ᾿Ερευθαλίωνα κατέκταν. 

᾿Αλλ’ οὔπως ἅμα πάντα ϑεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν " 
ΕΠ τότε κοῦρος ἔα, νῦν αὗὑτέ με γῆρας ὀπάζει. 

᾿Αλλὰ καὶ ὡς ἱππεῦσι μετέσσομαι, ἠδὲ κελεύσω 

Βουλῇ καὶ μύθοισι " τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων. 
Αἰχμὰς δ᾽ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵ περ ἐμεῖο 

Ὁπλότεροι γεγάασι, πεποίθασίν τε βίῃφιν. 

Ὡς ἔφατ᾽ - ᾽Ατρείδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ 
Εὐρ᾽ υἱὸν Πετεῶο, Μενεσθῆα πλήξιππον, 
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ὰ2 ΓΝ 

ΒΟΟΚ τιν. ᾿ “1 

“Εσταότ᾽ " ἀμφὶ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι, μήστωρες ἀὑτῆς" 

Αὐτὰρ ὁ πλησίον ἑστήκει πολύμητις Ὀδυσσεύς" 

Πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐκ ἀλαπαδναὶ 990 

"Ἔστασαν " οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀὺὐτῆς, 

᾿Αλλὰ νέον συνορινόμεναι κίνυντο φάλαγγες 

Τρώων ϑ᾽ ἱπποδάμων καὶ ᾿Αχαιῶν - οἱ δὲ μένοντες 

“Ἕστασαν, ὁππότε πύργος ᾿Αχαιῶν ἄλλος ἐπελθὼν 

Τρώων ὁρμήσειε, καὶ ἄρξειαν πολέμοιο. 338 

Τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων, 

Καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προςηύδα" 

Ὦ υἱὲ Πετεῶο, Διοτρεφέος βασιλῆος, 

Καὶ σύ, κακοῖσι δόλοισι κεκασμένε, κερδαλεόφρον, 

Τίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε, μίμνετε δ᾽ ἄλλους; 340 

Σφῶϊζι' μέν τ᾽ ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας 

Ἕστάμεν, ἠδὲ μάχης καυστειρῆς ἀντιβολῆσαι" 

Πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεῖο, 

ὋὉππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζοιμεν ᾿Αχαιοί. 

Ἔνθα φίλ᾽ ὀπταλέα κρέα ἔδμεναι, ἠδὲ κύπελλα 8348 

Οἴνου πινέμεναι μελιηδέος, ὄφρ᾽ ἐθέλητον " 

Νῦν δὲ φίλως χ᾽ ὁρόῳτε, καὶ εἰ δέκα πύργοι ᾿Αχαιῶν 

“Ὑμείων προπάροιθε μαχοίατο νηλέϊ χαλκῷ. 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προςέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς - 

᾿Ατρείδη, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων ; 360 

Πῶς δὴ φὴς πολέμοιο μεθιέμεν ;----ὁππότ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν ἴλρηα, 

Ὄγψεαι, ἢν ἐθέλῃσθα, καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ, 

Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα 

Τρώων ἱπποδάμων - σὺ δὲ ταῦτ᾽ ἀνεμώλια βάζεις. “358 

Τὸν δ᾽ ἐπιμειδῆσας προςέφη κρείων ᾽Αγαμέμνων, 

Ὡς γνῶ χωομένοιο" πάλιν δ᾽ ὅγε λάζετο μῦθον" 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

Οὔτε σε νεικείω περιώσιον, οὔτε κελεύω. 

Οἶδα γὰρ, ὥς τοι ϑυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φιλοισιν 8360 

Ἤπια δήνεα οἷδε- τὰ γὰρ φρονέεις, ἅτ᾽ ἐγώ περ. 



Ἴ Βοοκ ιν. 

᾿Αλλ ἴθι, ταῦτα δ᾽ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ᾽, εἴ τι κακὸν νῦν 
Εἴρηται" τὰ δὲ πάντα ϑεοὶ μεταμώνια ϑεῖεν. 

Ὡς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ᾽ ἄλλους. 
Εὗρε δὲ Τυδέος υἱόν, ὑπέρθυμον Διομήδεα, 

'Ἑσταότ᾽ ἔν ϑ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν " 

Πὰρ δέ οἱ ἑστήκει Σθένελος, Καπανήϊος υἱός. . 

Καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων ᾿Αγαμέμνων, 

Καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντω προςηύδα " 

Ὦ μοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, ἱπποδάμοιο, 

Τί πτώσσεις, τί δ᾽ ὀπιπτεύεις πολέμοιο γεφύρας ; 
οὐ μὲν Τυδέϊ γ᾽ ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν ἦεν, 

᾿Αλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηΐοισι μάχεσθαι " 

Ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον " οὐ γὰρ ἔγωγε 

Ἤντησ᾽, οὐδὲ ἴδον" περὶ δ᾽ ἄλλων φασὶ γενέσθαι 

ἔπτοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰςῆλθε Μυκήνας 

Ξεῖνος ἅμ᾽ ἀντιθέῳ ἹΤολυνείκεϊ λαὸν ἀγείρων. 

Οὗ ῥα τότ᾽ ἐστρατόωνθ᾽ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήθης, 

Καί βα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους. 

Οἱ δ᾽ ἔθελον δόμεναι, καὶ ἐπήνεον ὡς ἐκέλευον " 

᾿Αλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε, παραίσια σήματα φαίνων. 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ᾧχοντο, ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο, 

᾿Ασωπὸν δ᾽ ἵκοντο βαθύσχοινον, λεχεποίην, 

Ἔ»θ᾽ αὖτ᾽ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν ᾿Αχαιοί. 

Αὐτὰρ ὁ βῆ, πολέας δὲ κιχήσατο Καδμείωνας 

Δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης ᾿Ετεοκληείης. 

Ἔνθ᾽ οὐδέ, ξεῖνός περ ἐών, ἱππηλάτα Τυδεὺς 

Τάρθει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ ἹΚαδμείοισιν " 

᾿Αλλ᾽ ὅγ' ἀεθλεύειν προκαλίζετο, πάντα δ᾽ ἐνίκα 

"Ῥηϊδίως - τοίη οἱ ἐπίῤῥοθος ἧεν ᾿Αθήνη. 

Οἱ δὲ χολωσάμενοι ἹΚαδμεῖοι, κέντορες ἵππων, 

Αὗτις ἀνερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες, 

Κούρους πεντήκοντα " δύ ν δ᾽ ἡγήτορες ἦσαν, 

Μαίων Αἱμονίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν, 

Υἱός τ’ Αὐτοφόνοιο, μενεπτόλεμος Πολυφόντης. 
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ΒΌΟΝ τν. Ἵ3 

Γυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν " 

Πάντας ἔπεφν᾽, ἕνα δ᾽ οἷον ἵει οἱκόνδε νέεσθαι " 

,. Μαίον᾽ ἄρα προέηκε ϑεῶν τεράεσσι πιθήσας. 

Γοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος - ἀλλὰ τὸν υἱὸν 

Γεένατο εἷἶο χέρηα μάχῃ, ἀγορῇ δέ τ᾽ ἀμείνω. 400 

. Ὡς φάτο" τὸν δ᾽ οὔ τι προζέφη κρατερὸς Διομήδης, 

Αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο. 

Γὸν δ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλίμοιο " 

᾿Ατρείδη, μὴ ψεύδε᾽", ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν. 

Ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες εὐχόμεθ᾽ εἷναι. 408 

Ἡμεῖς καὶ Θήθης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο, 

Παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ᾽ ὑπὸ τεῖχος "Άρειον, 

Πειθόμενοι τεράεσσι ϑεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ᾽" 

Κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο. ; 

Τῷ μή μοῖ πατέρας ποθ᾽ ὁμοίῃ ἔνθεο τιμῇ. 410 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προζέφη κρατερὸς Διομήδης " 

Ῥέττα, σιωπῇ ἦσο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείθεο μύθῳ. 

Οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ ᾿Αγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 

ὉὈτρύνοντι μάχεσθαι ἐϊδκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 

Τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ᾽ ἕψεται, εἴ κεν ᾽Αχαιοὶ 418 
Τρῶας δῃώσωσιν, ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν" 
Τούτῳ δ᾽ αὖ μέγα πένθος, ᾿Αχαιῶν δῃωθέντων. 

᾿Αλλ’ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα ϑούριδος ἀλκῆς. 

Ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε" 
Δεινὸν δ᾽ ἔθραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος 490 
Ὀρνυμένου - ὑπό κεν ταλασίφρονά περ δέος εἷλεν. 

Ὥς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ κῦμα ϑαλάσσης 

Ὄρνυτ᾽ ἐπασσύτερον Ζεφύρου ὕπο κινήσαντος " 
Πόντῳ μὲν τὰ πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 

Χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄκρας 498 
Κυρτὸν ἐὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει δ᾽ ἁλὸς ἄχνην. 

Ὡς τότ᾽ ἐπασσὕτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες 

Νωλεμέως πόλεμόνδε. Κέλευε δὲ οἷσιν ἕκαστος 
( 



4 ΒΌσΚ, ἵν. 

᾿ἩἩγεμόνων - οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν---οὐδέ κε φαίης 

Τόσσον λαὸν ἕπεσθαι ἔχοντ᾽ ἐν στήθεσιν αὐδήν---- 450 

Σιγῇ δειδιότες σημάντορας - ἀμφὶ δὲ πᾶσιν 

Τεύχεα ποικίλ᾽ ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο. 

Τρῶες δ᾽, ὥςτ᾽ ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ 

Μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκόν, 

᾿Αζηχὲς μεμακυῖαι, ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν - 450 

Ὡς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει. 

Οὐ γὰρ πάντων ἣεν ὁμὸς ϑρόος, οὐδ᾽ ἴα γῆρυς, 

᾿Αλλὰ γλῶσσ᾽ ἐμέμικτο- πολύκλητοι δ᾽ ἔσαν ἄνδρες. 

ὮὯρσε δὲ τοὺς μὲν ἴΑρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

Δεῖμός τ᾽ ἠδὲ Φόθος καὶ "Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα, 440 

Ἄρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε" 

Ἥτ᾽ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 

Οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη, καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει. 

Ἤ σῴφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίιον ἔμθαλε μέσσῳ, 

᾿Ἐρρχομένη καθ᾽ ὅμιλον, ὀφέλλουσα στόνον ἀνδηῶῶν. 448 

«Οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο, 

Σύν ῥ᾽ ἔθαλον ῥινούς, σὺν δ' ἔγχεα καὶ μένε᾽ ἀνδρῶν 

Χαλκεοθωρήκων - ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 

Ἔπληντ᾽ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ᾽ ὀρυιιαγδὸς ὀρώρει. ὃ 
Ἔνθα δ᾽ ἅμ᾽ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν, Δ4δ0 

ὉὈλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων - ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 

Ὡς δ᾽ ὅτε χείμαῤῥοι ποταμοὶ κατ᾽ ὄρεσφι ῥέοντες 

Ἐς μισγάγκειαν συμθάλλετον ὄθριμον ὕδωρ 

Κρουνῶν ἐκ μεγάλων, κοίλης ἔντοσθε χαράδρης " 

Τῶν ὁδέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμῆν- 458 

Ὡς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε φόθος τε. 

Πρῶτος δ᾽ ᾿Αντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστήν, 

᾿Εσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι, Θαλυσιάδην ᾿Εχέπωλον " 

Τόν ῥ᾽ ἔθαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης, 
Ἔν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω 400 

Αἰχμὴ χαλκείη" τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 
Ἤριπε δ᾽, ὡς ὅτε πύργος, ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ. 



ΒΟΟΚΊἵΙΝ. 

Τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαθε κρείων ᾿Ελεφήνωρ 

Χαλκωδοντιάδης, μεγαθύμων ἀρχὸς ᾿Αθάντων 

Ἕλκε δ᾽ ὑπ᾽ ἐϊς βελέων λελιημένος, ὄφρα τάχιστα 

Τεύχεα συλήσειε" μίνυνθα δέ οἱ γένεθ᾽ ὁρμή. 

Νεκρὸν γάρ ῥ᾽ ἐρύοντα ἰδὼν μεγάθυμος ᾿Αγήνωρ, 

Πλευρά, τά οἱ κύψαντι παρ᾽ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη, 

Οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα. 

Ὡς τὸν μὲν λίπε ϑυμός " ἐπ’ αὐτῷ δ᾽ ἔργον ἐτύχθη 

᾿Αργαλέον Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν " οἱ δέ, λύκοι ὥς, 

᾿Αλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἐδνοπάλιζεν. 

Ἔνθ᾽ ἔθαλ᾽ ᾿Ανθεμίωνος υἱὸν Τελαμώνιος Αἴας, 

ἮἨ!θεον ϑαλερόν, Σιμοείσιον - ὅν ποτε μήτηρ 

Ἴδηθεν κατιοῦσα παρ᾽ ὄχθῃσιν Σιμόεντος 

Γείνατ᾽, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ᾽ ἕσπετο μῆλα ἰδέσθαι " 
Τοὔνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον - οὐδὲ τοκεῦσιν 
Θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν 
ἜἜπλεθ᾽, ὑπ᾽ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι. 

Πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆθος παρὰ μαζὸν 

Δεξιόν - ἀντικρὺ δὲ δι᾽ ὥμου χάλκεον ἔγχος 

Ἦλθεν. ῳὉ δ᾽ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν, αἴγειρος ὥς, 
Ἤ ῥά τ’ ἐν εἰαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύκῃ 

Λείη, ἀτάρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ᾽ ἀκροτάτῃ πεφύασιν " 

Τὴν μέν ϑ᾽ ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρῳ 

᾿Ἐπξέταμ᾽, ὄφρα ἴτυν’ κάμψῃ περικαλλέϊ δίφρῳ " 

Ἢ μέν τ᾽ ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ᾽ ὄχθας " 

Γοῖον ἀρ᾽ ᾿Ανθεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν 

Αἴας Διογενῆς. Τοῦ δ᾽ "Αντιφος αἰολοθώρηξ, 
Πριαμίδης. καθ᾽ ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέϊ δουρί.᾿ 
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Τοῦ μὲν ἅμαρθ᾽ - ὁ δὲ Λεῦκον, ᾽Οδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον. 

Βεθλήκει βουθῶνα, νέκυν ἑτέρωσ᾽ ἐρύοντα" 

Ἤριπε δ᾽ ἄμφ᾽ αὐτῷ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 

Τοῦ δ᾽ Ὀδυσεὺς μάλα ϑυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη " 
Βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ, 

Στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντ'σε δουρὶ φαεινῷ, 

498 



γἱ}} Βοσκκιῖν. 

᾿Αμφὶ ὃ παπτήνας. Ὕπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο, 

᾿Ανδρὸς ἀκοντίσσαντος " ὃ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν, 

᾿Αλλ’ νἱὸν Πριάμοιο νόθον βάλε, Δημοκόωντα, 

Ὅς οἱ ᾿Αθυδόθεν ἦλθε παρ᾽ ἵππων ὠκειάων. δου 

Τόν ῥ᾽ ̓ Οδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ 

Κόρσην ἡ δ᾽ ἑτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν 

Αἰχμὴ χαλκείη - τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 

Δούπησεν δὲ πεσών, ἀράθησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ’ αὐτῷ. 

Χώρησαν δ᾽ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ. δ0ὅ 
᾿Αργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς " 

Ἴθυσαν δὲ πολὺ προτέρω.---Νεμέσησε δ᾽ ᾿Απόλλων, 

Περγάμου ἔκ κατιδών, Τρώεσσι δὲ κέκλετ᾽ ἀΐσας. 

Ὄρνυσθ᾽, ἱππόδαμοι Τρῶες, μηδ᾽ εἴκετε χάρμης 

᾿Αργείοις " ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος, 810 

Χαλκὸν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα βαλλομένοισιν. 

Οὐ μὰν οὐδ᾽ ᾿Αχιλεύς, Θέτιδος παῖς ἠὐκόμοιο, 

Μάρναται, ἀλλ᾽ ἐπὶ νηυσὶ χόλον ϑυμαλγέα πέσσει. 

ὩΩς φάτ᾽ ἀπὸ πτόλιος δεινὸς ϑεός " αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 

Ὧρσε Διὸς ϑυγάτηρ, κυδίστη Τριτογένεια, δ1δ 

Ἐρχομένη καθ᾽ ὅμιλον ὅθι μεθιέντας ἴδοιτο. 

Ἔνθ᾽ ᾿Αμαρυγκείδην Διώρεα Μοῖρ᾽ ἐπέδησεν. 

Χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριύεντι 

Κνήμην δεξιτερήν - βάλε δὲ Θρῃκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν, 

Πείροος ᾿Ιμθρασίδης, ὃς ἄρ᾽ Αἰνόθεν εἰληλούθει. 5920 

᾿Αμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς 
ἔλχρις ἀπηλοίησεμ" ὃ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίῃσιν 

Κάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας, 

θυμὸν ἀποπνείων. Ὃ δ᾽ ἐπέδραμεν, ὅς ῥ᾽ ἔθαλέν περ, 

Πείροος " οὗτα δὲ δουρὶ παρ᾽ ὀμφαλόν : ἐκ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 

Χύντο χαμαὶ χολάδες - τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 536 

Τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἐπεσσύμενος βάλε δουρὶ 

Στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ᾽ ἐν πνεύμονι χαλκός. 

᾿Αγχίμολον δέ οἱ ὗλθε Θόας, ἐκ δ᾽ ὄδριμον ἔγχος 



᾿ Βούτκ ἔν. 71 

ἜἘσπάσατο στέρνοιο: ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξύ, 530 

'Γῷ ὅγε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ᾽ αἴνυτο ϑυμόν. 
Τεύχεα δ᾽ οὐκ ἀπέδυσε - περίστησαν γὰρ ἑταῖροι, 

Θρήϊκες ἀκρόκομοι, δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες, 

Οὗ ἑ, μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυόν, 

Ωσαν ἀπὸ σφείων - ὁ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη 535 

“Ὡς τώγ᾽ ἐν κονίῃσι παρ᾽ ἀλλήλοισι τετάσθην, 

Ἤτοι ὁ μὲν Θρῃκῶν, ὁ δ᾽ Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων, 

᾿Ηγεμόνες - πολλοὶ δὲ περὶ κτείνοντο καὶ ἄλλοι. 

Ἔνθα κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελθών, 

Ὅςτις ἔτ᾽ ἄθλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ χαλκῷ δ40 

Δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς ᾿Αθήνη 

Χειρὸς ἑλοῦσ᾽, αὐτὰρ βελέων ἀπερύκοι ἐρωήν. 

Πολλοὶ γὰρ Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν ἤματι κείνῳ 

Πρηνέες ἐν κονίῃσι παρ᾽ ἀλλήλοισι τέταντο. 

3 
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ΠΟΜΝΙΕΝΟΙΓΡΙᾺΑ ἢ. 

ΒΘΟΘΙ ΚΟΥ: 

Ἔνθ᾽ αὖ Τυδείδῃ Διομήδεϊ Παλλὰς ᾿Αθήνη 

Δῶκε μένος καὶ ϑάρσος, ἵν᾽ ἔκδηλος μετὰ πᾶσιν 

᾿Αργείοισι γένοιτο, ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἄροιτο. 

Δαϊέ οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ, 

᾿Αστέρ᾽ ὀπωρινῷ ἐναλίγκιον, ὅςτε μάλιστα δ 

Ασμπρὸν παμφαίνῃσι λελουμένος ᾿Ὡκεανοῖο" 

Τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὥμων 

Ὧῥρσε δέ μιν κατὰ μέσσον, ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο. 

Ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δάρης, ἀφνειός, ἀμύμων, 

“Ιρεὺς Ἡφαίστοιο δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην, 10 

Φηγεὺς ᾿Ιδαϊῖός τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

Τώ οἱ ἀποκρινθέντε ἐναντίω ὁρμηθήτην 

Γὼ μὲν ἀφ᾽ ἵπποιιν, ὁ δ᾽ ἀπὸ χθονὸς ὥρνυτο πεζός. 

Οἑ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἧσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

Φηγεύς ῥα πρότερος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος 18 

Τυδείδεω δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ᾽ ἀκωκὴ 

Ἔγχεος, οὐδ᾽ ἔθαλ᾽ αὐτόν: ὁ δ᾽ ὕστερος ὥρνυτο χαλκῷ 

Τυδείδης - τοῦ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός, 

᾽Αλλ᾽ ἔθαλε στῆθος μεταμάζιον, ὧσε δ᾽ ἀφ᾽ ἵππων. 
Ἰδαῖος δ᾽ ἀπόρουσε λιπὼν περικαλλέα δίφρον, ΠΟ 
Οὐδ᾽ ἔτλη περιθῆναι ἀδελφειοῦ κταμένοιο " 

Οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτὸς ὑπέκφυγε ἹΚῆρα μέλαιναν, 

᾿Αλλ’ Ἥφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυκτὶ καλύψας, 

“Ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη. 

Ἵππους δ᾽ ἐξελάσας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς ᾿ 35 

Δῶκεν ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας. 



ΒΟΟΚΎΥ. 

Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε Δάρητος, 
Τὸν μὲν ἀλουάμενον, «ὃν δὲ κτάμενον παρ᾽ ὄχεσφιν, 

Πᾶσιν ὀρίνθη ϑυμός - ἀτὰρ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

Χειρὸς ἑλοῦσ᾽ ἐπέεσσι προςιιύδα ϑοῦρον "Λλρηα" 

ἶαρες, ἴΑρες, βροτολοιγέ, μια: φόνε, τειχεσιπλῆτα, 

Οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν κωὶ ᾿Αχαιοὺς 

Μάρνασθ᾽, ὁπποτέροισι πατὴρ Ζεὺς κῦδος ὀρέξῃ, 
Νῶξ δὲ χαζώμεσθα, Διὸς δ᾽ ἀλεώμεϑα εῆνιν ; 

Ὡς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε ϑοῦρον ᾿Αρηα- 

Τὸν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπ᾽ ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ. 

Τρῶας δ᾽ ἔκλιναν Δαναοί: ἕλε δ᾽ ἄνδρα ἕκαστος 

᾿Ἡγεμόνων. Πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 

᾿Αρχὸν ᾿Αλιζώνων, Ὀδίέον. μέγαν, ἔκθαλε δίφρου. 

Πρώτῳ γὰρ στρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 

"Ὥμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν. 

Δούπησεν δὲ πεσών, ἀράθησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ’ αὐτῷ. 

᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ἄρα Φαῖστον ἐνήρατο, Μῇονος υἱόν, 

Βώρου, ὃς ἐκ 'Τάρνης ἐριθώλακος εἰληλούθει. 

Τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μακρῷ 

Νύξ᾽ ἵππων ἐπιθησόμενον κατὰ δεξιὸν ὧμον " 

Ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ᾽ ἄρα μὲν σκότος εἷλεν. 
Τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ιδομενῆος ἐσύλευον ϑεράποντες. 

Υἱὸν δὲ Στροφίοιο Σκαμάνδριον, αἵμονα ϑήρης, 

᾽Ατρείδης Μενέλαος ἕλ᾽ ἔγχεϊ ὀξυόεντι, 

᾿Ἐσθλὸν ϑηρητῆρα" δίδαξε γὰρ ΓΑρτεμις αὐτὴ 

Βάλλειν ἄγρια πάντα, τάτε τρέφει οὔρεσιν ὕλη.᾿ 

᾿Αλλ᾽ οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ᾽ ΓΑρτεμις ἰοχέαιρα, ᾿ 

Οὐδὲ ἑκηθολίαι, ἧσιν τὸ πρίν γ᾽ ἐκέκαστο" 

᾿Αλλά μιν ᾽Ατρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος 

Πρόσθεν ἔθεν φεύγοντα Ἡετάφρενον οὔτασε δουρὶ 

"Ὥμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν. 

ἭΗριπε δὲ πρηνής, ἀράθησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῷ. 

Μηριόνης δὲ Φέρεκλον ἐνήρατο, τέκτονος υἱὸν 
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80 ἘἘΘΟΙΑκ. γ. 

Αρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα 
Τεύχειν " ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς ᾿Αθήνη. 

Ὃς καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ τεκτήνατο νῆας ἐΐσας 

᾿Αρχεκάκους, αἵ πᾶσι κακὸν 'Τρώεσσι γένοντο 

Οἱ τ᾽ αὐτῷ - ἐπεὶ οὔτι ϑεῶν ἔκ ϑέσφατα ἤδη. 
Τὸν μὲν Μηριόνης ὕτε δὴ κατέμαρπτε διώκων, 

Βεθλήκει γλουτὸν κάτα δεξιόν" ἡ δὲ διαπρὸ 

᾿Αντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ᾽ ὀστέον ἤλυθ᾽ ἀκωκή. 

Γνὺξ δ᾽ ἔριπ᾽ οἰμώξας, ϑάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψεν. 

ΠπΠήδαιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε Μέγης, ᾿Αντήνορος υἱόν, 

Ὅς ῥα νόθος μὲν ἔην, πύκα δ᾽ ἔτρεφε δῖα Θεανώ, 
Ἶσα φίλοισι τέκεσσι, χαριζομένη πόσεϊ ᾧ. 

Τὸν μὲν Φυλείδης δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν 

Βεθλήκει κεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέϊ δουρί" 

᾿Αντικρὺ δ᾽ ἀν᾽ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός. 

Ἤριπε δ᾽ ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ᾽ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. 

Εὐρύπυλος δ᾽ 1᾿ ὑαιμονίδης Ὑφήνορα δῖον, 

Υἱὸν ὑπερθύμου Δολοπίονος, ὅς ῥα Σκαμάνδρου 

᾿Αρητὴρ ἐτέτυκτο, ϑεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ " 

Τὸν μὲν ἄρ᾽ Ἑὐρύπυλος, Ἐὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός. 

Πρόσθεν ἔθεν φεύγοντα μεταδρομάδην ἔλασ᾽ ὦμον, 

Φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ᾽ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν. 

Αἰἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε “ τὸν δὲ κατ᾽ ὄσσε 

ἴἙλλαθε πορφύρεος ϑάνατος καὶ Μοῖρα κραταιή. 

Ὡς οἱ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 

Τυδείδην δ᾽ οὐκ ἂν γνοίης ποτέροισι μετείη, 

᾿Ηὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι, ἢ μετ᾽ ᾿Αχαιοῖς. 

Θῦνε γὰρ ἂμ πεδίον ποταμῷ πλήθοντι ἐοικὼς 

Χειμιάῤῥῳ, ὅςτ᾽ ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας" 

Τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν, 

Οὔτ᾽ ἄρα ἕρκεα ἴσγει ἀλωάων ἐριθηλέων, 

λθόντ᾽ ἐξαπίνης, ὅτ᾽ ἐπιθρίσῃ Διὸς ὄμθρος ' 

Πολλὰ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔργα κατήριπε κάλ᾽ αἰζηῶν" 

ὡς ὑπὸ Τυδείδῃ πυκιναὶ κλονέοντο φάλαγγες 
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ΒΟΟΚ. 81 

Τρώων, οὐδ᾽ ἄρα μιν μίμνον, πολέες περ ἐόντες 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς ϑ8 
Θύνοντ᾽ ἂμ πεδίον, πρὸ ἕθεν κλονέοντα φάλαγγας, 

Αἰψ᾽ ἐπὶ Τυδείδῃ ἐτιταίνετο καμπύλα τόξα, 
Καὶ βάλ᾽ ἐπαΐσσοντα, τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον 
Θώρηκος γύαλον διὰ δ᾽ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός, 
᾿Αντικρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ᾽ αἵματι ϑώρηξ. του 
Τῷ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄῦσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός " 

Ὄρνυσθε, Τρῶες μεγάθυμοι, κέντορες ἵππων " 

Βέθληται γὰρ ἄριστος ᾿Αχαιῶν - οὐδέ ἕ φημι 
Δήθ᾽ ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν με 

Ὧρσεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπορνύμενον Λυκίηθεν. 10 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος - τὸν δ᾽ οὐ βέλος ὠκὺ δάμασσεν, 
᾿Αλλ’ ἀναχωρήσας πρόσθ᾽ ἵπποιιν καὶ ὄχεσφιν 
Ἔστη, καὶ Σθένελον προζέφη, ἹΚαπανήϊον υἱόν" 

Ὄρσο, πέπον Καπανηϊάδη, καταθήσεο δίφρου, 

Ὄφρα μοΐ ἐξ ὦμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀϊστόν. 110 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη" Σθένελος δὲ καθ᾽ ἵππων ἄλτο χαμᾶζε, 

Πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠκὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ᾽ ὦμου - 

Αἷμα δ᾽ ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος. 
Δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης. 

Κλῦθί μοι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ᾿Ατρυτώνη. 119 

Εἶ ποτέ μοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης 

Δηΐῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖτ᾽ ἐμὲ φίλαι, ᾿Αθήνη" 

Δὸς δέ τέ μ᾽ ἄνδρα ἑλεῖν, καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν, 
Ὅς μ᾽ ἔθαλε φθάμενος, καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησιν 

Δηρὸν ἔτ᾽ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο. 190 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος " τοῦ δ᾽ ἔκλυε Ταλλὰς ᾿Αθήνη 

Τυΐα δ᾽ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν 

᾿Αγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προζηύδα" 

- Θαρσῶν νῦν, Διόμηδες, ἐπὶ Τρώεσοι μάχεσθαι - 

Ἔν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧκα ; 198 
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ἤλτρομον, υἷον ἔχεσκε σἄκέσπαλος ἱππότα Τυδεύς " 
᾿Αχλὺν δ᾽ αὖ τοι ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἕλον, ἣ πρὶν ἐπῆεν 

Ὄφρ᾽ εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν ϑεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. 

Τῷ νῦν, αἴ κε ϑεὸς πειρώμενος ἐνθάδ᾽ ἵκηται, 

Μήτι σύγ᾽ ἀθανάτοισι ϑεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι 1920 

Τοῖς ἄλλοις " ἀτὰρ εἴ κε Διὸς ϑυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 

Ἔλθῃσ᾽ ἐς πόλεμον, τήνγ᾽ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ. 

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέθη γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

Τυδείδης δ᾽ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη" 

Καὶ πρίν περ ϑυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσθαι, 138 

Δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος, ὥςτε λέοντα, 

Ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ᾽ εἰροπόκοις ὀΐεσσιν 

Χραύσῃ μέν τ᾽ αὐλῆς ὑπεράλμενον, οὐδὲ δαμάσσῃ 
Τοῦ μέν τε σθένος ὧρσεν " ἔπειτα δέ τ᾽ οὔ προςαμύνει, 

᾿Αλλὰ κατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ᾽ ἐρῆμα φοθεῖται: 140 

Αἱ μέν τ᾽ ἀγχιστῖναι ἐπ᾽ ἀλλήλῃσι κέχυνται, 

Αὐτὰρ ὃ ἐμμεμαὼς βαθέης ἐξάλλεται αὐλῆς" 

“Ὡς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη κρατερὸς Διομήδης. φ 

Ἔνθ᾽ ἕλεν ᾿Αστύνοον και Ὕπείρονα, ποιμένα λαῶν 

Τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρί, 148 

Τὸν δ᾽ ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ κληΐδα παρ᾽ ὧμον 

11λῆξ᾽- ἀπὸ δ᾽ αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ᾽ ἀπὸ νώτου 
Τοὺς μὲν ἔασ᾽, ὁ δ᾽ ΓΑλθαντα μετῴχετο καὶ ἸΤολύϊδον., 

Υἱέας Ἐὐρυδάμαντος, ὀνειροπόλοιο γέροντος" 

Τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὁ γέρων ἐκρίνατ᾽ ὀνείρους, 160 

᾿Αλλά σφεας κρατερὸς Διομήδης ἐξενάριξεν. ᾿ς 
Βῆ δὲ μετὰ Ξάνθον τε Θύόωνά τε, Φαίνοπος υἷε, 

ἤΛμφω τηλυγέτω " ὁ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῷ, 

Ὑἱὸν δ᾽ οὐ τέκετ᾽ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι. 

Ἔνθ᾽ ὅγε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ᾽ ἐξαίνυτο ϑυμὸν 15 

᾿Αμφοτέρω, πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ 

Λεῖπ᾽, ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἔκ νοστήσαντε 
Δέξατο " χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο. 

Ἔνθ᾽ υἷας Πριάμοιο δύω λάθε Δαρδανίδαο 
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Εμν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ᾿Εχέμμονά τε Χρομίον τε. 1600 
Ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ ϑορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ 

Πόρτιος ἠὲ βοὸς ξύλοχον κάτα βοσκομενάων, 

Ὡς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς 

Βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε᾽ ἐσύλα" 

Ἵππους δ᾽ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν. . 169 

Τὸν δ᾽ ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν" 

Βῆ δ᾽ ἔμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων, 

Πάνδαρον ἀντίθεον διζήμενος, εἴ που ἐφεύροι. 
Εὐὖρε Λυκάονος υἱόν, ἀμύμονά τε κρατερόν τε" 

Στῆ δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο, ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα" 1710 

Πάνδαρε, ποῦ τοι τύξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοὶ 

Καὶ κλέος ; ᾧ οὔ τίς τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ᾽ ἀνήρ, 

Οὐδέ τις ἐν Λυκίῃ σέογ᾽ εὔχεται εἷναι ἀμείνων. 

᾽Αλλ᾽ ἄγε τῷδ᾽ ἔφες ἀνδρὶ βέλος, Διὶ χεῖρας ἀνασχών, 

Ὅςτις ὅδε κρατέει, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργεν 178 

Τρῶας ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ᾽ ἔλυσεν " 

Ε μή τις ϑεός ἐστι, κοτεσσάμενος Τρώεσσιν, 

Ἱρῶν μηνίσας - χαλεπὴ δὲ ϑεοῦ ἔπι μῆνις. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προςέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός " 

Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων, 180 

Τυδείδῃ μιν ἔγωγε δαΐφρονι πάντα ἐΐσκω, 

᾿Ασπίδι γιγνώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλεΐῃ, 

Ἵππους τ᾽ εἰςορόων " σάφα δ᾽ οὐκ οἷδ᾽, εἰ ϑεός ἐστιν 

Ἐὶ δ᾽ ὅγ᾽ ἀνὴρ, ὅν φημι, δαΐφρων Τυδέος υἱός, 

Οὐχ ὅγ᾽ ἄνευθε ϑεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχε 186. 

Ἕστηκ᾽ ἀθανάτων, νεφέλῃ εἰλυμένος ὦμους, 

Ὃς τούτου βέλος ὠκὺ κιχήμενον ἔτραπεν ἄλλῃ. 

Ἤδη γάρ οἱ ἐφῆκα βέλος, καί μιν βάλον ὧμον 

Δεξιὸν ἀντικρὺ διὰ ϑώρηκος γυάλοιο" 

Καί μιν ἔγωγ᾽ ἐφάμην ᾿Αἰδωνῆϊ προϊάψειν, 190 

Ἔμπης δ᾽ οὐκ ἐδάμασσα ϑεός νύ τίς ἐστι κοτήεις. ᾿ 

Ἵπποι δ᾽ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα, τῶν κ᾽ ἐπιθαίην - 

᾿Αλλά ποὺ ἐν μεγάροισι Λυκάονος ἕνδεκα δίφροι 
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Καλοί, πρωτοπαγεῖς, νεοτευχέες - ἀμφὶ δὲ πέπλοι. 

Πέπτανται: παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι 

Ἑστᾶσι, κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας. 

Ἦ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ Λυκάων 

᾿ἘἘρχομένῳ ἐπέτελλε δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν " 

“Ἵπποισίν μ᾽ ἐκέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμθεθαῶτα 

Ἀρχεύειν Τρώεσσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας " 
Αλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόμην---ἢ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον ἧεν--- 

᾿ Ἵππων φειδόμενος, μή μοι δενοίατο φορθῆς, 

᾿Ανδρῶν εἰλομένων, εἰωθότες ἔδμεναι, ἄδδηνο 

Ὡς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα, 

Τόξοισιν πίσυνος - τὰ δέ μ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ὀνήσειν. 

Ἤδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆκα, 

Τυδείδῃ τε καὶ ᾿Ατρείδῃ - ἐκ δ᾽ ἀμφοτέροιιν 

᾿Ατρεκὲς αἷμ᾽ ἔσσενα βαλών - ἤγειρα δὲ μᾶλλον. 
Τῷ ῥα κακῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα 

Ἤματι τῷ ἑλόμην, ὅτε Ἴλιον εἰς ἐρατεινὴν 

᾿Ἡγεόμην Τρώεσσι, φέρων χάριν “Ἕκτορι δίῳ. 

Εἰ δὲ κε νοστήσω, καὶ ἐςόψομαι ὀφθαλμοῖσιν 

Πατρίδ᾽ ἐμὴν ἄλοχόν τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα, 

Αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπ’ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος φώς, 

Εἰ μὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ ϑείην, 

Χερσὶ διακλάσσας " ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ. 

Τὸν δ᾽ αὖὑτ᾽ Αἰνείας, Τρώων ἀγός, ἀντίον ηὔδα 

Μὴ δ᾽ οὕτως ἀγόρευε " πάρος δ᾽ οὐκ ἔσσεται ἄλλως, 
Πρίν γ᾽ ἐπὶ νὼ τῷδ᾽ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν 

᾿Αντιθίην ἐλθόντε σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι. 

᾽Αλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμῶν ὀχέων ἐπιθήσεο, ὄφρα ἴδηαι, 

Οἷοι Τρώϊοι. ἵπποι. ἐπιστάμενοι πεδίοιο 
Κραιπνὰ μάλ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ φέθεσθαι 

Τὸ καὶ νῶϊ πόλινδε σαώσετον, εἴπερ ἂν αὗὑτε 

Ζεὺς ἐπὶ Τυδείδῃ Διομήδεϊ κῦδος ὀρέξῃ. 

᾽Αλλ᾽ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντ 

Δέξαι. ἐγὼ δ' ἵππων ἐπιθήσομαι, ὄφρα μάχωμαι" 
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Ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προζέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός " 
Αἰνεία, σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ᾽ ἡνία καὶ τεὼ ἵππω" 

Μᾶλλον ὑφ᾽ ἡνιόχῳ εἰωθότι καμπύλον ἅρμα 

Οἴσετον, εἴπερ ἂν αὗτε φεθώμεθα Τυδέος υἱόν. 
Μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, οὐδ᾽ ἐθέλητον 
᾿Εκφερέμεν πολέμοιο, τεὸν φθόγγον ποθέοντε " 

Νῶϊ δ᾽ ἐπαΐξας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 

Αὐτώ τε κτείνῃ, καὶ ἐλάσσῃ μώνυχας ἵππους. 

᾿Αλλὰ σύγ᾽ αὐτὸς ἔλαυνε τέ᾽ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω, 

Τόνδε δ᾽ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί. 

Ὡς ἄρα φωνήσαντες, ἐς ἅρματα ποικίλα βάντες. 

Ἐμμμεμαῶτ᾽ ἐπὶ Τυδείδῃ ἔχον ὠκέας ἵππους. 

Τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος, ΚΚαπανήϊος ἀγλαὺς υἱός, 

Αἷψα δὲ Τυδείδην ἔπεα πτερόεντα προζςηύδα" 

Τυδείδη Διόμηδες, ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ, 
᾿Ανδρ᾽ ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσθαι, 

Ἶν᾽ ἀπέλεθρον ἔχοντας " ὁ μὲν, τόξων εὖ εἰδώς, 

Πάνδαρος, υἱὸς δ᾽ αὗτε Λυκάονος εὔχεται εἷναι " 

Αἰνείας δ᾽ υἱὸς μὲν ἀμύμονος ᾿Αγχίσαο 

Εὔχεται ἐκγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ᾽ ᾿Αφροδίτη. 

᾽Αλλ᾽ ἄγε δὴ χαζώμεθ' ἐφ᾽ ἵππων, μηδέ μοι οὕτως 
Θῦνε διὰ προμάχων, μήπως φίλον ἧτορ ὀλέσσης. 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προζςεφη κρατερὸς Διομήδης" 

Μήτι φόθονδ᾽ ἀγόρευ᾽, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω. 

Οὐ γὰρ μοι γενναῖον ἀλυσκάζοντι μάχεσθαι, ὁ 
Οὐδὲ καταπτώσσειν " ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν" 

᾽Οκνείω δ᾽ ἵππων ἐπιθαινέμεν, ἀλλὰ καὶ αὔτως 

᾿ ΤΑντίον εἶμ᾽ αὐτῶν " τρεῖν μ᾽ οὐκ ἐᾷ Παλλὰς ᾿Αθήνη. 

Τούτω δ᾽ οὐ πάλιν αὗτις ἀποίσετον ὠκέες ἵπποι 

ἤΛμφω ἀφ᾽ ἡμείων, εἴ γ᾽ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν. 

Αλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 
Αἴ κέν μοι πολύθουλος Αθήνη κῦδος ὀρέξῃ 
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᾿Αμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ τούςδε μὲν ὠκέας ἵππους 

Αὐτοῦ ἐρυκακέειν, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας " 

Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων, 
Ἐκ δ᾽ ἐλάσαι Τρώων μετ᾽ ἐὐϊκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 

Τῆς γάρ τοι γενεῆς, ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς 

Δῶχ᾽, υἷος ποινὴν Τανυμήδεος " οὕνεκ᾽ ἄριστοι 

Ἵππων ὅσσοι ἔασιν ὑπ᾽ ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε. 

Τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγχίσης, 

Λάθρη Λαομέδοντος ὑποσχὼν ϑήλεας ἵππους" 

Τῶν οἱ ἕξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη " 

Τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτέταλλ᾽ ἐπὶ φάτνῃ, 

Τὼ δὲ δύ᾽ Αἰνείᾳ δῶκεν, μήστωρε φόθοιο" 

Εἰ τούτω κε λάθοιμεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν. 

Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον " 

Τὼ δὲ τάχ᾽ ἐγγύθεν ἦλθον ἐλαύνοντ᾽ ὠκέας ἵππους. 

Τὸν πρότερος προςέειπε Λυκάονος ἀγλαὺς υἱός" 

Ἑαρτερόθυμε, δαΐφρον, ἀγαυοῦ Τυδέος υἱέ, 

Ἦ μάλα σ᾽ οὐ βέλος ὠκὺ δαμάσσατο, πικρὸς ὀϊστός " 

Νὺυν αὖτ᾽ ἐγχείῃ πειρήσομαι, αἴ κε τύχωμι. 

Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

Καὶ βάλε Τυδείδαο κατ᾽ ἀσπίδα" τῆς δὲ διαπρὸ 

Αἰχμὴ χαλκείη πταμένη ϑώρηκι πελάσθη. 

Τῷ ὁ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄῦσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός " 

Βέθληαι κενεῶνα διαμπερές, οὐδέ σ᾽ ὀΐω 

Δηρὸν ἔτ᾽ ἀνσχήσεσθαι- ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκας. 

Τὸν δ᾽ οὐ ταρθήσας προςέφη κρατερὸς Διομήδης " 

Ἤμόροτες, οὐδ᾽ ἔτυχες " ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶϊ γ᾽ ὀΐω 

Πρίν γ᾽ ἀποπαύσεσθαι, πρίν γ᾽ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα 
Αἵματος σαι Γλρηα, ταλαύρινον πολειιιστήν. 

Ὡς φάμενος προέηκε - βέλος δ᾽ ἴθυνεν ᾿Αθήνη 

Ῥῖνα παρ᾽ ὀφθαλμόν, λευκοὺς δ᾽ ἐπέρησεν ὀδόντας. 
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Τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής, 

Δἰχμὴ δ' ἐξεσύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα. 
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Ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ἀράθησε δὲ τεύχε ἐπ’ αὐτῷ, 
Αἰόλα, παμφανόωντα " παρέτρεσσαν δέ οἱ ἵπποι 208 
᾿Ὠκύποδες " τοῦ δ᾽ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 

Αἰνείας δ᾽ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μακρῷ, 

Δείσας, μήπως οἱ ἐρυσαίατο νεκρὸν ᾿Αχαιοί. 

᾿Αμφὲ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖνε, λέων ὡς ἀλκὶ πεποιθώς " 

Πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ᾽ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 300 

Τὸν κτάμενμι μεμαώς, ὅςτις τοῦγ᾽ ἀντίος ἔλθοι, 

Σμερδαλέα ἰάχων. Ὁ δὲ χερμάδιον λάθε χειρὶ 

Τυδείδης, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ᾽ ἄνδρε φέροιεν, 

Οἷοι νῦν βροτοί εἰσ᾽ - ὁ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἷος. 

Τῷ βάλεν Αἰνείαο κατ᾽ ἰσχίον, ἔνθα τε μηρὸς 906 

Ἰσχίῳ ἐνστρέφεται" κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσιν " 

Θλάσσε δὲ οἱ κοτύλην, πρὸς δ᾽ ἄμφω ῥῆξε τένοντε" 

ἾὮΑΟσε δ᾽ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος. Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἥρως 

στη γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ παχξίῃ 

Γαίης - ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 910 

Καί νύ κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 

Εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς ϑυγάτηρ ᾿Αφροδίτη, 

Μήτηρ, ἥ μιν ὑπ’ ᾿Αγχίσῃ τέκε βουκολέοντι " 

᾿Αμφὲ δὲ ὃν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευκώ" 

Πρόσθε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμ᾽ ἐκάλυψεν 3918 
ἝΡρκος ἔμεν βελέων, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων 

Χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἕλοιτο. 

Ἡ μὲν ἑὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο " 
Οὐδ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων 

Τάων, ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης. 990 

᾽Αλλ᾽ ὅγε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους 

Νόσφιν ἀπὸ φλοίσθου, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας " 

Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους 

᾿ἘΠξέλασε Τρώων μετ᾽ ἐδκνήμιδας ᾿Αχαιούς " 

Δῶκε δ᾽ Δηϊπύλω, ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης 326 

Τίεν ὁμηλικίης, ὅτε οἱ φρεσὶν ἄρτια ἤδη, 

Νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλᾳυνέμεν. Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἥρως 
ἌΝ 
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Ὧν ἵππων ἐπιθὰς ἔλαθ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, - 

Αἷψα δὲ Τυδείδην μέθεπε κρατερώνυχας ἵππους, 

Ἔμμεμαώς " ὁ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλκῷ, 930 

Γιγνώσκων, ὅτ᾽ ἄναλκις ἔην ϑεός, οὐδὲ ϑεάων 

᾿ Τάων, αἵτ᾽ ἀνδρῶν πόλεμον κάτα κοιρανέουσιν, 

Οὔτ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθηναίη, οὔτε πτολίπορθος ᾿Εννυώ. 

᾿Αλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκίχανε, πολὺν καθ᾽ ὅμιλον ὀπάζων, 

Ἔνθ᾽ ἐπορεξάμενος μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς, 996 

ἴἼΑκρην οὔτασε χεῖρα μετάλμενος ὀξέϊ δουρὶ 

᾿Αὐληχρήν " εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν, 

Αμθροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες κάμον αὐταί, 

Πρυμνὸν ὕπερ ϑέναρος. ῬΈέε δ᾽ ἄμθροτον αἷμα ϑεοῖο, 
Ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι ϑεοῖσιν " 8940 

Οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, οὐ πίνουσ᾽ αἴθοπα οἷνον. 

Τοὔνεκ᾽ ἀναίμονές εἰσι, καὶ ἀθάνατοι καλέονται. 

Ἢ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάθθαλεν υἱόν" 

Καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσσατο Φοῖθος ᾿Απόλλων 

Κυανέῃ νεφέλῃ, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων 949 

Χαλκὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἕλοιτο. 

Τῇ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄῦσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

Εἶκε, Διὸς ϑύγατερ, πολέμου καὶ δηϊοτῆτος" 

Ἢ οὐχ ἅλις, ὅττι γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠπεροπεύει " 

Εἰ δὲ σύγ᾽ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἢ τέ σ᾽ ὀΐω Ἰδ0 
“Ῥιγήσειν πόλεμόν γε, καὶ εἴ χ᾽ ἑτέρωθι πύθηαι. 

Ὡς ἔφαθ᾽- ἡ δ᾽ ἀλύουσ᾽ ἀπεθήσετο, τείρετο δ' τ΄ "ὥς 

Τὴν μὲν ἄρ᾽ Ἴρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ᾽ ὁμίλο» 

᾿Αχθομένην ὀδύνῃσι" μελαίνετο δὲ χρόα καλόν. 

Εὖρεν ἔπειτα μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ ϑοῦρον ΓΑρηα 350 

ἭἬἭΜμενον " ἠέρι δ᾽ ἔγχος ἐκέκλιτο καὶ ταχέ᾽ ἵππω. 

Ἢ δὲ, γνὺξ ἐριποῦσα, κασιγνήτοιο φίλοιο 

Πολλὰ λισσομένη χρυσάμπυκας ἤτεεν ἵππους" 

Φίλε κασίγνητε, κόμισαί τέ με, δός τέ μοι ἵππους, 

Ὄφρ᾽ ἐς Ὄλυμπον ἵκωμαι, ἵν᾽ ἀθανάτων ἕδος ἐστίν. 500 

Δέην ἄχθομαι ἕλκος, ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνήρ, 
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Τυδείδης, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὲ πατρὶ μάχοιτο 

Ὡς φάτο" τῇ δ᾽ ἄρ᾽ "Ἄρης δῶκε χρυσάμπυκας ἵππους 

Ἡ δ᾽ ἐς δίφρον ἔθαινεν ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ. 

Πὰρ δέ οἱ Ἷρις ἔθαινε, καὶ ἡνία λάζετο χερσίν - 96ὅ 

Μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσθην. 

Αἷψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκοντο ϑεῶν ἕδος, αἰπὺν Ὄλυμπον" 

ἜἜνθ᾽ ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις, 

Λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων - παρὰ δ᾽ ἀμθρόσιον βάλεν εἶδαρ. 

Ἢ δ᾽ ἐν γούνασι πίπτε Διώνης δῖ; ᾿Αφροδίτη, 370 

Μητρὸς ἑῆς ἡ δ᾽ ἀγκὰς ἐλάζετο ϑυγατέρα ἥν, 

Χειρί τέ μιν κατέρεξεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν 

ν 

Τίς νύ σε τοιάδ᾽ ἔρεξε, φίλον τέκος, Οὐρανιώνων 
΄ Φ ν Ν ΘΟ ᾽ - 

Μαψιδίως, ὡς εἴ τε κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ ; 

Τὴν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη " 375 

Οὗτά με Τυδέος υἱός, ὑπέρθυμος Διομήδης, ᾿ 

Οὔνεκ᾽ ἐγὼ φίλον υἱὸν ὑπεξέφερον πολέμοιο, 

Αἰνείαν, ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν. 
Οὐ γὰρ ἔτι Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπις αἰνή, 

᾿Αλλ᾽ ἤδη Δαναοί γε καὶ ἀθανάτοισι μάχονται. 3980 

Τὴν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα Διώνη, δῖα ϑεάων " 

Τέτλαθι, τέκνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο, κηδομένη περ. 

Πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

Ἔςξ ἀνδρῶν, χαλέπ᾽ ἄλγε᾽ ἐπ’ ἀλλήλοισι τιθέντες. 

τλῆ μὲν "Ἄρης ὅτε μιν Ὧτος κρατερός τ᾽ ᾿Εφιάλτης, 388 

Παῖδες ᾿Αλωῆος, δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ " ; 

Χαλκέῳ δ᾽ ἐν κεράμῳ δέδετο τριςκαίδεκα μῆνας. ᾿ 

Καί νύ κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο ΓΑρῆης τος πολέμοιο, 
Εἰ μὴ μητρυιῆ, περικαλλὴς ᾿Ηερίθοια, 

Ἑρμέῃ ἐξήγγειλεν" ὁ δ᾽ ἐξέκλεψεν ΓΑρηα 9390 

Ἤδη τειρόμενον - χαλεπὸς δέ ἑ δεσιὸς ἐδάμνα. τ 

τλῆ δ᾽ Ἥρη, ὅτε μιν κρατερὸς πάϊς ᾿Αμφιτρύωνος 
Δεξιτερὸν κατὰ μαζὸν ὀϊστῷ τριγλώχινιε 

Βεδλήκει᾽" τότε καί μιν ἀνήκεστον λάθεν ἄλγος. 

ἘΠ᾿ 
΄ 
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Τλῆὴ δ᾽ ᾿Αἴδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠκὺν ὀϊστόν, 
Εὐτέ μιν ωὠὐτὸς ἀνήρ, υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 

Ἐν Πύλῳ, ἐν νεκύεσσι, βαλών, ὀδύνῃσιν ἔδωκεν. 

Αὐτὰρ ὁ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν "᾽Ολυμπον 

Κῆρ ἀχέων, ὀδύνῃσι πεπαρμένος " αὐτὰρ. ὀϊστὸς 

Ὥμῳ ἔνι στιθαρῷ ἠλήλατο, κῆδε δὲ ϑυμόν - 

Τῷ δ᾽ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων 
᾿Ἤκέσατ᾽ - οὐ μὲν γάρ τι καταθνητός γ᾽ ἐτέτυκτο. 

Σχέτλιος, ὀθριμοεργός, ὃς οὐκ ὄθετ᾽ αἴσυλω ῥέζων, 

Ὃς τόξοισιν ἔκηδε ϑεούς, οἱ ἤολυμπον ἔχουσιν. 

Σοὶ δ᾽ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 

Νήπιος - οὐδὲ τὸ οἷδε κατὰ φρένα Τυδέος υἱός, 

Ὅττι μάλ᾽ οὐ δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται, 

Οὐδέ τί μιν παῖδες ποτὶ γούνασι παππάζουσιν 

Ἐλθόντ᾽ ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος. 

Τῷ νῦν Τυδείδης, εἰ καὶ μάλα καρτερός ἐστιν, 

Φραζέσθω, μή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο μάχηται " 

Μὴ δὴν Αἰγιάλεια, περίφρων ᾿Αδρηστίνη, 

Ἔξ ὕπνου γοόωσα φίλους οἰκῆας ἐγείρῃ, 

ΙΚουρίδιον ποθέουσα πόσιν, τὸν ἄριστον ᾿Αχαιῶν, 

Ἰφθίμη ἄλοχος Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 

Ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἀπ᾽ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ " 

ἤλλθετο χείρ, ὀδύναι δὲ κατηπιόωντο βαρεῖαι. 

Αἱ δ᾽ αὖτ’ εἰςορόωσαι ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἥρη 

Κερτομίοις ἐπέεσσι Δία Ἱζρονίδην ἐρέθιζον. 

Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 

Ζεῦ πάτερ, ἣ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, ὅ ττι κεν εἴπω ; 

Ἦ μάλα δή τινα Κύπρις ᾿Αχαιιάδων ἀνιεῖσα 

Τρωσὶν ἅμ᾽ ἑσπέσθαι, τοὺς νῦν ἔκπαγλ᾽ ἐφίλησεν, 

Τῶν τινα καῤῥέζουσα ᾿Αχαιιάδων εὐπέπλων 

Πρὸς χρυσέῃ περόνῃ καταμύξατο χεῖρα ἀραιήν. 

Ὡς φάτο" μείδησεν δὲ πατὴμ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, 

Καί ῥα καλεσσάμενος προζςέφη χρυσέην ᾿Αφροδίτην" 

Οὔ τοι, τέκνον ἐμόν, δέδοται πολεμήϊα ἔργα " 
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᾿Αλλὰ σύγ᾽ ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο, 
Ταῦτα δ᾽ "Αρηὶ ϑοῷ καὶ ᾿Αθήνῃ πάντα μελήσει. 

Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

Αἰνείᾳ δ᾽ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 
Γιγνώσκων, ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας ᾿Απόλλων" 

᾽Αλλ᾽ ὅγ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲ ϑεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετα δ᾽ αἰεὶ 

Αἰνείαν κτεῖναι, καὶ ἀπὸ κλυτὰ τεύχεα δῦσαι. 

Τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων " 

Τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ᾽ ᾿Απόλλων. 

᾿Αλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο, δαίμονι ἧσος, 
Δεινὰ δ᾽ ὁμοκλήσας προςέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων " 

Φράζεο, Τυδείδη, καὶ χάζεο, μηδὲ ϑεοῖσιν 

Ἶσ᾽ ἔθελε φρονέειν " ἐπεὶ οὔποτε φῦλον ὁμοῖον 

᾿Αθανάτων τε ϑεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων. 

Ὡς φάτο" Τυδείδης δ᾽ ἀνεχάζετο τυτθὸν ὀπίσσω, 

Μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηθόλου ᾿Απόλλωνος. 
Αἰνείαν δ᾽ ἀπάτερθεν ὁμίλου ϑῆκεν ᾿Απόλλων 

Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅθι οἱ νηός γ᾽ ἐτέτυκτο" 

Ἤτοι τὸν Λητώ τε καὶ Γλρτεμις ἰοχέαιρα 

Ἔν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀκέοντό τε κύδαινόν τε. 
Αὐτὰρ ὁ εἴδωλον τεῦξ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων, 

Αὐτῷ τ᾽ Αἰνείᾳ ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον" 

᾿Αμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ εἰδώλῳ Τρῶες καὶ δῖοι ᾽Αχαιοὶ 

Δῃηουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας 

᾿Ασπίδας εὐκύκλους λαισήϊά τε πτερόεντα. 

Δὴ τότε ϑοῦρον "Αρηα προζηύΐδα Φοῖθος ᾿Απόλλων - 

ἾΑρες, ἔλρες, βροτολοιγέ, μιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα, 

Οὐκ ἂν δὴ τόνδ᾽ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθών, 

Τυδείδην, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὲ πατρὶ μάχοιτο ; 

Κύπριδα μὲν ἸΡΘΙΘΕ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ" 

Αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο, δαίμονι ἶσος. 

Ὡς εἰπὼν αὐτὸς μὲν ἐφέζετο ἹΤεργάμῳ ἄκρῃ. 
Τρῳὰὲς δὲ στίχας οὗλος "Αρης ὥτρυνε μετελθών, 
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Εὐδόμενος ᾿Ακάμαντι ϑοῷ, ἡγήτορι Θρῃκῶν" 

Υἱάσι δὲ Πριάμοιο Διοτρεφέεσσι κέλενυεν " 

Ὦ υἱεῖς Πριάμοιο, Διοτρεφέος βασιλῆος, 

Ἐς τί ἔτι κτείνεσθαι ἐάσετε λαὸν ᾿Αχαιοῖς ; 40ὁ 

Ἢ εἰςόκεν ἀμφὶ πύλῃς εὐποιητῇσι μάχωνται ; 

Κεῖται ἀνὴρ ὅντ᾽ σον ἐτίομεν “Ἕκτορι δίῳ, 

Αἰνείας, υἱὸς μεγαλήτορος ᾿Αγχίσαο. 

᾽Αλλ᾽ ἄγετ᾽ ἐκ φλοίσθοιο σαώσομεν ἐσθλὸν ἑταῖρον. 

Ὡς εἰπὼν ὦτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου, 410 

Ἔνθ᾽ αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείκεσεν “Ἕκτορα ὅῖον " 

Ἕκτορ, πῇ δή τοι μένος οἴχεται, ὃ πρὶν ἔχεσκες ; 

Φῆς πον ἄτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ᾽ ἐπικούρων 

Οἷος σὺν γαμθροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσιν. 

Τῶν νῦν οὗ τιν᾽ ἐγὼ ἰδέειν δύναμ᾽ οὐδὲ νοῆσαι, 417ὺ 

᾿Αλλὰ καταπτώσσουσι, κύνες ὡς ἀμφὶ λέοντα " 

Ἡμεῖς δ᾽ αὖ μαχόμεσθ᾽, οἵπερ τ᾽ ἐπίκουροι ἔνειμεν. 

Καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω" 

Τηλοῦ γὰρ Λυκίη, Ξάνθῳ ἔπι δινήεντι" 

ἝἜνθ᾽ ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱόν, 480 

Καδ᾽ δὲ κτήματα πολλά, τάτ᾽ ἔλδεται ὅς κ᾽ ἐπιδευής. 

᾿Αλλὰ καὶ ὡς Λυκίους ὀτρύνω, καὶ μέμον᾽ αὐτὸς 

᾿Ανδρὶ μαχέσσασθαι - ἀτὰρ οὔτι μοι ἐνθάδε τοῖον, 

Οἷόν κ᾽ ἠὲ φέροιεν ᾽Αχαιοὶ ἤ κεν ἄγοιεν " 

Τύνη δ᾽ ἕστηκας, ἀτὰρ οὐδ᾽ ἄλλοισι κελεύεις 485 

Λαοῖσιν μενέμεν, καὶ ἀμυνέμεναι ὥρεσσιν. 

Μήπως, ὡς ἀψῖσι λίνον ἁλόντε πανάγρου, 

᾿Ανδράσι δυςμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένησθε" 

Οἱ δὲ τάχ᾽ ἐκπέρσουσ᾽ εὐναιομένην πόλιν ὑμήν. 

Σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτας τε καὶ ἥμαρ, 490 

Ἀρχοὺς λισσομένῳ τηλεκλειτῶν ἐπικούρων 

Νωλεμέως ἐχέμεν, κρατερὴν δ᾽ ἀποθέσθαι ἐνιπήν. 

Ὡς φάτο Σαρπηδών " δάκε δὲ φρένας “Ἕκτορι μῦθος. 
Αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε" 
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Πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντη, 

Ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. 

Οὲ δ’ ἐλελίχθησαν, καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν" 
᾿Αργεῖοι δ᾽ ὑπέμειναν ἀολλέες, οὐδ᾽ ἐφόθηθεν. 

Ὡς δ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ᾽ ἀλωάς, 

᾿Ανδρῶν λικμώντων, ὅτε τε ξανθὴ Δημήτηρ 

Κρίνῃ, ἐπειγομένων ἀνέμων, καρπόν τε καὶ ἄχνας- 

Αἱ δ᾽ ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαΐί" ὡς τότ᾽ ᾽Αχαιοὶ 

Λευκοὶ ὕπερθε γένοντο κονισάλῳ, ὅν ῥα δι’ αὐτῶν 

Οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες ἵππων 

κα ἐπιμισγομένων - ὑπὸ δ᾽ ἔστρεφον ἡνιοχῆες " 

Οἱ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον. ᾿Δμφὶ δὲ νύκτα 

θοῦρος ΓΑρης ἐκάλυψε μάχῃ, Τρώεσσιν ἀρήγων, 

Πάντοσ᾽ ἐποιχόμενος " τοῦ δ᾽ ἐκραίαινεν ἐφετμὰς 
Φοίθον ᾿Απόλλωνος χρυσαόρου, ὅς μιν ἀνώγει 
Τρωσὶν ϑυμὸν ἐγεῖραι, ἐπεὶ ἴδε ἸΤωλλάδ᾽ ᾿Αθήνην 
Οἰχομένην - ἡ γάρ ῥα πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγών. 

Αὐτὸς δ᾽ Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο 

Ἧκε, καὶ ἐν στήθεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν. 

Αἰνείας δ᾽ ἑτάροισι μεθίστατο τοὶ δ᾽ ἐχάρησαν, 

Ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προςιόντα, 

Καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα - μετάλλησάν γε μὲν οὔτι 
Οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν ᾿Αργυρότοξος ἔγειρεν 
Αρῆς τε βροτολοιγὸς Ἔρις τ᾽ ἄμοτον μεμαυῖα. 

Τοὺς δ᾽ Αἴαντε δύω καὶ ᾽Οδυσσεὺς καὶ Διομήδης 

Ὥτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέμεν - οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ 

Οὔτε βίας Τρώων ὑπεδείδισαν οὔτε ἰωκάς " 

᾽᾿Αλλ᾽ ἔμενον νεφέλῃσιν ἐοικότες, ἅςτε Κρονίων 

Νηνεμίης ἔστησεν ἐπ᾽ ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν 

᾿Ατρέμας, ὄφρ᾽ εὔδῃσι μένος Βορέαο καὶ ἄλλων 

Ζαχρηῶν ἀνέμων, οἵτε νέφεα σκιόεντα 

Πνοιῇσιν λιγυρῇσι διασκιδνᾶσιν ἀέντες "ὁ 

Ὡς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον, οὐδ᾽ ἐφέθοντο. 

᾿Ατρείδης δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐφοίτα πολλὰ κελεύων: 
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Ὦ φίλοι, ἀνέρες ἔστε, καὶ ἄλκιμον ἧτορ ἕλεσθε͵ 
᾿Αλλήλους τ᾽ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 5390 

Αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται" 

Φευγόντων δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκη. 

Ἦ, καὶ ἀκόντισε δουρὶ ϑοῶς - βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα, 

Αἰνείω ἕταρον μεγαθύμου, Δηϊκόωντα 

Περγασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τέκεσσιν δ88 
Τίον, ἐπεὶ ϑοὸς ἔσκε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι. 

Τόν ῥα κατ᾽ ἀσπίδα δουρὶ βάλε κρείων ᾽Αγαμέμνων " 

Ἧ δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός" 

Νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν. 

Δούπησεν δὲ πεσών, ἀράθησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. δ40 

Ἔνθ᾽ αὗτ᾽ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους, 

Υἱε Διοκλῆος, Κρήθωνά τε Ὀρσίλοχόν τε- 
Τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐὐκτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ, 

᾿Αφνειὸς βιότοιο" γένος δ᾽ ἦν ἐκ ποταμοῖο 

᾿Αλφειοῦ, ὅςτ᾽ εὐρὺ ῥέει ᾿υλίων διὰ γαίης. δ46 

Ὃς τέκετ᾽ Ὀρσίλοχον, πολέεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα" 
᾿Ορσίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε Διοκλῆα μεγάϑυμον " 

Ἔκ δὲ Διοκλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσθην, 

Κρήθων Ὀρσίλοχός τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 
Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἡθήσαντε μελαινάων ἐπὶ νηῶν δδ0 

Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ᾽ ᾿Αργείοισιν ἑπέσθην, 

Τιμὴν ᾿Ατρείδῃς, ᾿Αγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, 

᾿Αρνυμένω " τὼ δ᾽ αὖθι τέλος ϑανάτοιο κάλυψεν. 

Οἴω τώγε λέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν 

᾿Ἐτραφέτην ὑπὸ μητρὶ βαθείης τάρφεσιν ὕλης" :δὅ 
Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἁρπάζοντε βόας καὶ ἴφια μῆλα 

Σταθμοὺς ἀνθρώπων κεραΐζετον, ὄφρα καὶ αὐτὼ 
᾿Ανδρῶν ἐν παλάμῃσι κατέκταθεν ὀξέϊ χαλκῷ - 

Τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ᾽ Αἰνείαο δαμέντε 

Καππεσέτην, ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇσιν. 8660 

Τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ᾿Αρηΐφιλος Μενέλαος " 

Βῆ δὲ διὰ προμάχων κερορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ, 
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Σείων ἐγχείην " τοῦ δ᾽ ὥτρυνεν μένος ἴΛρης, 
Τὰ φρονέων, ἵνα χερσὶν ὑπ’ Αἰνείαο δαμείη. 

Τὸν δ᾽ ἴδεν ᾿Αντίλοχος, μεγαθύμου Νέστορος υἱόύς' δθὸ 
Βῆ δὲ διὰ προμάχων : περὶ γὰρ δίε ποιμένι λαῶν, 

᾿Μή τι πάθοι, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο. 

Τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα 

᾿Αντίον ἀλλήλων ἐχέτην, μεμαῶτε μάχεσθαι" 

᾿Αντίλοχος δὲ μάλ᾽ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν. 5610 

Αἰνείας δ᾽ οὐ μεῖνε, ϑοός περ ἐὼν πολεμιστής, ΄ 

Ὡς εἶδεν δύο φῶτε παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντε. 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν νεκροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν 

Τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων - 
ΛΔὐτὼ δὲ στρεφθέντε μετὰ πρώτοισι μαχέσθην. 675 

Ἔνθα Πνυλαιμένεα ἑλέτην ἀτάλαντον "Λρηΐ, 

᾿Αρχὺν Παφλαγόνων, μεγαθύμων, ἀσπιστάων. 

Τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ατρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος 

Ἕσταότ᾽ ἔγχεϊ νύξε κατὰ κληῖδα τυχήσας. 
᾿Αντίλοχος δὲ Μύδωνα βάλ᾽, ἡνίοχον ϑεράποντα, 580 

᾿Εσθλὸν ᾿Ατυμνιάδην---ὁ δ᾽ ὑπέστρεφε μώνυχας ἵππους--. 

Χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον " ἐκ δ᾽ ἄρα χειρῶν 

Ἡνία λεύκ᾽ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν. 

᾿Αντέλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξας ξίφει ἤλασε κόρσην" ; 

Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου, δ8ὃ 

Κύμθαχος ἐν κονίῃσιν ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὦμους - 
Δηθὰ μάλ᾽ ἑστήκει---τύχε γάρ ῥ᾽ ἀμάθοιο᾽ βαθείης --- 

Ὄφρ᾽ ἵππω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν κονίῃσιν. 

Τοὺς δ᾽ ἵμασ᾽ ᾿Αντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ᾽ ᾿Αχαιῶν. 

Τοὺς δ᾽ “Ἕκτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ᾽ ἐπ’ αὐτοὺς 

Κεκληγώς - ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες 591 
Καρτεραί" ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν "Αρης καὶ πότνι᾽ ᾽᾿Εννώ 

Ἢ μὲν ἔχουσα Κυδοιμὸν ἀναιδέα δηϊοτῆτος " 

"Αρῆς δ᾽ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα" 

Φοίτα δ᾽ ἄλλοτε μὲν πρόσθ᾽ Ἕκτορος, ἄλλοτ᾽ ὄπισθεν. δ95 

τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης. 
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Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ἀπάλαμνος, ἰὼν πολέος πεδίοιο, 
- Στήῃ ἐπ’ ὠκυρόῳ ποταμῷ ἅλαδε προρέοντι, 

᾿Αφρῷ μορμύροντα ἰδών, ἀνά τ᾽ ἔδραμ᾽ ὀπίσσω " 

Ὡς τότε Τυδείδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαῶ- 

Ὦ φίλοι, οἷον δὴ ϑαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον 

Αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ ϑαρσαλέον πολεμιστήν. 

Τῷ δ᾽ αἰεὶ πάρα εἷς γε ϑεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει " 
Καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος ΓΆρης, βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς. 

᾿Αλλὰ πρὸς Τρῶας ΤἘτραμμένοι αἰὲν ὀπίσσω 

Εἴκετε, μηδὲ ϑεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσθαι. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη : Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν. 

Ἔνθ᾽ Ἕκτωρ δύο φῶτε κατέκτανεν εἰδότε χάρμης, 

Εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην ᾿Αγχίαλόν τε. 

Τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 

Στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, 

Καὶ βάλεν Αμφιον, Σελάγου υἱόν, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ ἸΤαισῷ 

Ναῖε πολυκτήμων, πολυλήϊος " ἀλλά ἑ Μοῖρα 

Ἧ γ᾽ ἐπικουρήσοντα μετὰ Πρίαμόν τε καὶ υἷας. 

Τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος Αἴας, 

Νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσκιον ἔγχος" 

Δούπησεν δὲ πεσών. ὋὉ δ᾽ ἐπέδραμε φαίδιμος Αἴας 

Τεύχεα συλήσων - Τρῶες δ᾽ ἐπὶ δούρατ᾽ ἔχευαν 

Ὀξέα, παμφανόωντα " σάκος δ᾽ ἀνεδέξατο πολλά. 

Αὐτὰρ ὁ λὰξ προςθὰς ἐκ νεκροῦ χάλκεον ἔγχος 

᾿Ἔσπάσατ᾽ - οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ 

"Ὥμοιιν ἀφελέσθαι" ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν. 

Δεῖσε δ᾽ ὅγ᾽ ἀμφίθασιν κρατερὴν Τρώων ἀγερώχων, 

Οἱ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε᾽ ἔχοντες, 

Οἵ ἑ, μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυόν, 

Ὥσαν ἀπὸ σφείων - ὁ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη. 

Ὡς οἱ μὲν πονέοντο κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. 

Τληπόλεμον δ᾽ Ἡρακλείδην, ἠῦν τε μέγαν τε, 

Ὧρσεν ἐπ᾽ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι Μοῖρα κραταιή. 
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Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν Ἥσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 630 

Υἱός ϑ᾽ υἱωνός τε Διὸς νεφεληγερέταο, 
Τὸν καὶ Τληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπεν 

Σαρπῆδον, Λυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη 

Πτώσσειν ἐνθάδ᾽ ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτί, 

ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο 03 

Εΐναι" ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν, 

Οἱ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων. 

᾿Αλλ’ οἷόν τινά φασι βιην Ἡρακληείην 

Εἷναι, ἐμὸν πατέρα ϑρασυμέμνονα, ϑυμολέοντα" 

Ος ποτε δεῦρ᾽ ἐλθὼν ἕνεχ᾽ ἵππων Λαομέδοντος, 640 

Ἕξ οἴης σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέρρισιν, 

Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ᾽ ἀγυιάς. 

Σοὶ δὲ κακὸς μὲν ϑυμός, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί" 

Οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ὀΐομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι, 

᾿Ελθόντ᾽ ἐκ Λυκίης, οὐδ᾽ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, ὁ48 
᾿Αλλ’ ὑπ᾽ ἐμοὶ δμηθέντα πύλας ᾿Αἶδαο περήσειν. 

Τὸν δ᾽ αὖ Σαρπηδών, Λυκίων ἀγός, ἀντίον ηὔδα" 
Τληπόλεμ᾽, ἤτοι κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν 
᾿Ανέρος ἀφραδίῃσιν ἀγανοῦ Λαομέδοντος, 

Ὅς ῥά μεν εὖ ἔρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ, 650 

Οὐδ᾽ ἀπέδὠζ᾽ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόθεν ἦλθεν. 
Σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ ἹΚῆρα μέλαιναν 

Ἔξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα 

Εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽ "Αἴδι κλυτοπώλῳ. 

Ὡς φάτο Σαρπηδών " ὃ δ᾽ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος ὁδ8 

Τληπόλεμος, καὶ τῶν μὲν ἁμαρτῇ δούρατα μακρὰ 

Ἔπ χειρῶν ἤϊξαν - ὁ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον 

Σαρπηδών, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἦλθ᾽ ἀλεγεινή" 
Τὸν δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν ἐρεθεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 
Τληπόλεμος δ᾽ ἄρα μηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεϊ μακρῷ 660 

Βεθλήκειν - αἰχμὴ δὲ διέσσυτο μαιμώωσα, 

᾽Οστέῳ ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ δ᾽ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν. 

Οἱἑ μὲν ἄρ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα. δῖοι ἑταῖροι 

Η 
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ξέφερον πολέμοιο βάρυνε δέ μὲν δόρυ μακρὸν 

ἹἙλκόμενον" τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατ᾽ οὐᾷ' ἐνόησ“ - 

Μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον, ὄφρ᾽ ἐπιθαίη, 
Σπευδόντων " τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέπον: «ι 

Τληπόλεμον δ᾽ ἑτέρωθεν ἐϊκνήμιδες ᾿Αχαιοὲ 

᾿Ἐξέφερον πολέμοιο" νόησε δὲ δῖος ᾿Οδυσσεύς, 

Τλήμονα ϑυμὸν ἔχων - μαίμηδε δέ οἱ φίλον ἦτορ 

Μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν 

Ἢ προτέρω Διὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώκοι, 

Ἢ ὅγε τῶν πλεόνων Λυκίων ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο 

Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ᾽οδυσσὴῆϊ μεγαλήτορι μόρσιμον ἦεν 

Ἴφθιμον Διὸς υἱὸν ἀποκτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ " 

Τῷ ῥα κατὰ πληθὺν Λυκίων τράπε ϑυμὸν ᾿Αθήνῃ 

Ἔ;»νθ᾽ ὅγε Κοίρανον εἷλεν, ᾿Αλάστορά τε Χρομίοι τε, 

᾿Αλκανδρόν ϑ᾽ “Αλιόν τε, Νοήμονά τε Πρύτανίν τε" 

Καί νύ κ᾽ ἔτι πλέονας Λυκίων κτάνε δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
Εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε μέγας κορυθαίολος “Ἕκτωρ. 

Βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ, 

Δεῖμα φέρων Δαναοῖσι χάρη δ᾽ ἄρα οἱ προςιόντι 

Σαρπηδών, Διὸς υἱός, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν " 

Πριαμίδη, μὴ δή με ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς 

Κεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἐπάμυνον - ἔπειτά με καὶ λίποι αἰὼν 

Ἔν πόλει ὑμετέρῃ ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἔγωγε 

Νοστήσας οἱἵκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 
᾿Εὐφρανέειν ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν. 
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ὩΩς φάτο: τὸν δ᾽ οὔτι προςέφη κορυθαίολος “Ἕκτωρ, 

᾿Αλλὰ παρήϊξεν, λελιημένος, ὄφρα τάχιστα 

Ὥσαιτ᾽ ᾿Αργείους, πολέων δ᾽ ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο. 

Οἱ μὲν ἄρ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 

Εἷσαν ὑπ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς περικαλλέϊ φηγῷ " 

Ἔκ δ᾽ ἄρα οἱ μηροῦ δόρυ μείλινον ὧσε ϑύραζε 
Ἴφθιμος Πελάγων, ὅς οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος. 

Τὸν δ᾽ ἔλιπε ψυχή, κατὰ δ᾽ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς" 
Αὗτις δ᾽ ἀμπνύνθη, περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο 
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Ζώγρει ἐπιπνείουσα κακῶς κεκαφηότα ϑυμόν. 

᾿Αργεῖοι δ᾽ ὑπ᾽ "Αρηΐ καὶ “Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ 

Οὔτε ποτὲ προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν, 

Οὔτε ποτ᾽ ἀντεφέροντο μάχῃ, ἀλλ᾽ αἰὲν ὀπίσσω 

Χάζονθ᾽, ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν "Αρηα. 

Ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξαν 

“Ἕκτωρ τε, Πριάμοιο πάϊς, καὶ χάλκεος ΓΑλρης ; 

᾿Αντίθεον Τεύθραντ᾽, ἐπὶ δὲ πλήξιππον ᾿Ορέστην, 

Τρῆχόν τ᾽ αἰχμητὴν Αἰτώλιον, Οἰνόμαόν τε, 

Οἰνοπίδην ϑ’ “Ἕλενον, καὶ ᾽Ορέσθιον αἰολομίτρην, 

Ὅς ῥ᾽ ἐν Ὕλῃ ναίεσκε, μέγα πλούτοιο μεμηλώς, 

Λέμνῃ κεκλιμένος Κηφισίδι - πὰρ δέ οἱ ἄλλοι Ὁ 

Ναῖον Βοιωτοὶ μάλα πίονα δῆμον ἔχοντες. 

Τοὺς δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη 

᾿Αργείους ὀλέκοντας ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, 

Αὐτίκ᾽ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προςηύδα" 

Ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ᾿Ατρυτώνη, 
Ἦ ῥ᾽ ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάῳ, 

Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, 

Εἰ οὕτω μαίνεσθαι ἐάσομεν οὖλον "Αρηα. 
᾽Αλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα ϑούριδος ἀλκῆς. 

Ὡς ἔφατ᾽ - οὐδ᾽ ἀπίθησε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 
Ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους 
Ἥρη, πρέσθα ϑεά, ϑυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο " 

ἭΖθη δ᾽ ἀμφ᾽ ὀχέεσσι ϑοῶς βάλε καμπύλα κύκλα, 

Χάλκεα, ὀκτάκνημα, σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς. 
Τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς, ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθεν 

Χάλκε᾽ ἐπίσσωτρα, προςαρηρότα, ϑαῦμα ἰδέσθαι " 

Πλῆμναι δ᾽ ἀργύρου εἰσὶ περίδρομοι ἀμφοτέρωθεν " 

Δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν 

Ἐντέταται " δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσιν. 

Τοῦ δ᾽ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν " αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄκρῳ 
Δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν, ἐν δὲ λέπαδνα 
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Κάλ᾽ ἔθαλε, χρύσει᾽ - ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν “Ἥρη 

Ἵππους ὠκύποδας μεμαυϊ᾽ ἔριδος καὶ ἀῦτῆς. 

Αὐτὰρ ᾿Αθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 

ἸΠπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει, 

Ποικίλον, ὅν ῥ᾽ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν" 

Ἧ δὲ χιτῶν᾽ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο 

Τεύχεσιν ἐς πόλεμον ϑωρήσσετο δακρυόεντα. 

᾿Αμφὲὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισιν βάλετ᾽ αἰγίδα, ϑυσσανόεσσαν, 

Δεινήν, ἣν πέρι μὲν πάντη φόθος ἐστεφάνωται" 

Ἐν δ᾽ Ἔρις, ἐν δ᾽ ᾿Αλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα Ἰωκή" 

Ἐν δέ τε Τοργείη κεφαλῆ, δεινοῖο πελώρου, 

Δεινῆ τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο. 

Κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην ϑέτο τετραφάληρον, 

Χρυσείην, ἑκατὸν πολίων πρυλέεσσ᾽ ἀραρυῖαν. 

Ἐς δ᾽ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο" λάζετο δ᾽ ἔγχος, 

-Βριθύ, μέγα, στιθαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 

Ἡρώων, τοῖσιντε κοτέσσεται ὀθριμοπάτρη. 

Ἥρη δὲ μάστιγι ϑοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ἵππους" 

Αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον Ὧραι, 

Τῆς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε, 

᾿Ημὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος, ἠδ᾽ ἐπιθεῖναι. 

Γῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους" 

Εὖρον δὲ Κρονίωνα ϑεῶν ἄτερ ἥμενον ἄλλων 
᾿Ακροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 

Ἔνθ᾽ ἵππους στήσασα ϑεὰ λευκώλενος “Ἥρη 

Ζῆν᾽ ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο καὶ προςέειπεν " 

Ζεῦ πάτερ, οὐ νεμεσίζῃ ΓΑρει τάδε ἔργ᾽ ἀΐδηλα, 

Οσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν ᾿Αχαιῶν, 
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μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον ; ἐμοὶ δ᾽ ἄχος " οἱ δὲ ἕκηλοι 

Γέρπονται Κύπρις τε καὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων, 

᾿Αφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἷδε ϑέμιστα. 

Ζεῦ πάτερ, ἡ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, αἴ κεν ΓΑλρηα 

λυγρῶς πεπληγυῖα μάχης ἐξ ἀποδίωμαι ; 

Τὴν ὁ ἀπαμεμιθόμενος προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
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"λγρὲι μάν οἱ ἔπορσον ᾿Αθηναίην ἀγελείην, 

Ἥ ἑ μάλιστ᾽ εἴωθη κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν. 

Ὡς ἔφατ᾽ - οὐδ᾽ ἀπίθησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη " 

Μάστιξεν δ᾽ ἵππους" τὼ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσθην 

Μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

Ὅσσον δ᾽ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν, 

Ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 

Τόσσον ἐπιθρώσκουσι ϑεῶν ὑψηχέεφ ἵπποι. 

᾿Αλλ’ ὅτε δὴ Τροίην ἷξον ποταμώ τε ῥέοντε, 
“Ἧχι ῥοὰς Σιμόεις συμθάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος, 

ἜἜνθ᾽ ἵππους ἔστησε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη 

Λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων " περὶ δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν " 

Τοῖσιν δ᾽ ἀμθροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσθαι. 

Αἱ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι, 
᾿Ανδράσιν ᾿Αργείοισιν ἀλεξέμεναι. μεμαυῖαι. 

᾽Αλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 

Ἕστασαν, ἀμφὶ βίην Διομήδεος ἱπποδάμοιο 

Εἰἠλόμενοι, λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν 

Ἢ συσὶ κάπροισιν, τῶντε σθένος οὐκ ἀλαπαδνόν 

Ἔνθα στᾶσο᾽ ἤῦσε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη 

Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι, χαλκεοφώνῳ, 

Ὃς τόσον αὐδήσασχ᾽, ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα " 

Αἰδώς, ᾿Αργεῖοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί" 

ὍὌφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσκετο δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

Οὐδέποτε 'Τρῶες πρὸ πυλάων Δαρδανιάων 

Οἴχνεσκον " κείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄθριμον ἔγχος" 

Νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται. 

Ὡς εἰποῦσ᾽ ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν ἑκάστου. 
Τυδείδῃ δ᾽ ἐπόρουσε ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 

Εὗρε δὲ τόνγε ἄνακτα παρ᾽ ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν 
Ἕλκος ἀναψύχοντα, τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ. 

“Ἰδρὼς γάρ μιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος 
᾿Ασπίδος εὐκύκλου - τῷ τείρετο, κάμνε δὲ χεῖρα" 
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Ἂν δ᾽ ἴσχων τελαμῶνα κελαινεφὲς αἷμ᾽ ἀπομόργνυ. 
Ἱππείου δὲ ϑεά ζυγοῦ ἥψατο, φώνησέν τε: 

Ἦ ὀλίγον οἷ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς " 

Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής. 

Καί ῥ᾽ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον, 

Οὐδ᾽ ἐκπαιφάσσειν, ὅτε τ᾽ ἤλυθε νόσφιν ᾿Αχαιῶν 

ἜἌγγελος ἐς Θήθας πολέας μετὰ Καδμείωνας " 

Δαίνυσθαί μιν ἄνωγον ἐχὲ μεγάροισιν ἕκηλον " 
Αὐτὰρ ὁ ϑυμὸν ἔχων ὃν καρτερόν, ὡς τὸ πάρος περ, 

Κούρους Καδμείων προκαλίζετο, πάντα δ᾽ ἐνίκα. 

Ῥηϊδίως - τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθος ἧα. 

Σοὶ δ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά ϑ'᾽ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω, 

Καί σε προφρονέως κέλομαι Τρώεσσι μάχεσθαι. 

᾿Αλλά σευ ἢ κάματος πολυάϊξ γυῖα δέδυκεν, 

Η νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον " οὐ σύγ᾽ ἔπειτα 

Τυδέος ἔκγονός ἐσσι, δαΐφρονος Οἰνείδαο. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προςέφη κρατερὸς Διομήδης " 

Γιγνώσκω σε, ϑεά, ϑύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο" 

Τῷ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος, οὐδ᾽ ἐπικεύσω. 

Οὔτε τί με δέος ἴσχει ἀκήριον͵ οὔτε τις ὄκνος " 

᾽Αλλ᾽ ἔτι σῶν μέμνημαι ἐφετμέων, ἃς ἐπέτειλας 

Οὔ μ᾽ εἴας μακάρεσσι ϑεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι 

Τοῖς ἄλλοις - ἀτὰρ εἴ κε Διὸς ϑυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 

Ἔλθῃσ᾽ ἐς πόλειον, τήνγ᾽ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ. 

Τοὔνεκα νῦν αὐτός τ᾽ ἀναχάζομαι, ἠδὲ καὶ ἄλλους 

Ἀργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ἐνθάδε πάντας" 
Γιγνώσκω γὰρ "λρηα μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα. 

Τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

Τυδείδη Διόμηδες, ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ, 

Μήτε σύγ᾽ ἤΆρηα τὸν δείδιθι, μήτε τιν᾽ ἄλλον 

᾿Αθανάτων - τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθάς εἰμι. 

᾽Αλλ᾽ ἄγ᾽ ἐπ᾽ "Αρηΐ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους" 

Τύψον δὲ σχεδίην, μηδ᾽ ἅζεο ϑοῦρον "Άρηα, 

Τοῦτον μαινόμενον, τυκτὸν κακόν, ἀλλοπρόςαλλον' 
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Ὃς πρώην μὲν ἐμοΐ τε καὶ Ἥρῃ στεῦτ᾽ ἀγορεύων 

Τρωσὶ μαχήσεσθαι, ἀτὰρ ᾿Αργείοισιν ἀρήξειν " 

Νὺν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται. 

Ὡς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε, 835 
Χειρὶ πάλιν ἐρύσασ᾽ - ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐμμαπέως ἀπόρουσεν. 

Ἢ δ᾽ ἐς δίφρον ἔθαινε παραὶ Διομήδεα δῖον 
᾿Ἐμμεμαυῖα ϑεά μέγα δ᾽ ἔθραχε φήγινος ἄξων 

Βριθοσύνῃ " δεινὴν γὰρ ἄγεν ϑεόν, ἄνδρα δ᾽ ἄριστον. 

Λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία Παλλὰς ᾿Αθήνη" 840 

Αὐτίκ᾽ ἐπ᾽ "Αρηΐ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους. 

Ἤτοι ὁ μὲν Περίφαντα πελώριον ἐξενάριζεν, 

Αἰτωλῶν ὄχ᾽ ἄριστον, ᾽Οχησίου ἀγλαὸν υἱόν" 

Τὸν μὲν "Αρης ἐνάριζε μιαιφόνος - αὐτὰρ ᾿Αθήνη 

Δῦν᾽ "Αἴδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄθριμος Αρης. 848 

Ὡς δὲ ἔδε βροτολοιγὸς "Ἄρης Διομήδεα δῖον, 

Ἤτοι ὁ μὲν Περίφαντα πελώριον αὐτόθ᾽ ἔασεν 

Κεῖσθαι, ὅθι πρῶτον κτείνων ἐξαίνυτο ϑυμόν " 

Αὐτὰρ ὃ βῆ ῥ᾽ ἰθὺς Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 

Οἱὲ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 8560 

Πρόσθεν "Ἄρης ὠρέξαθ᾽ ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία ϑ᾽ ἵππων 

ἝἜγχεϊ χαλκείῳ, μεμαὼς ἀπὸ ϑυμὸν ἑλέσθαι " 
Καὶ τόγε χειρὶ λαθοῦσα ϑεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

ὮὯσεν ὑπὲκ δίφροιο ἐτώσιον ἀϊχθῆναι. 

Δεύτερος αὖθ᾽ ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 8586 

Ἔγχεϊ χαλκείῳ " ἐπέρεισε δὲ ἸΤαλλὰς ᾿Αθήνη 

Νεέατον ἐς κενεῶνα, ὅθι ζωννύσκετο μίτρῃ: 

Τῇ ῥά μιν οὗτα τυχών, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν - 
Ἔκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις. Ὃ δ᾽ ἔθραχε χάλκεος "Αρης, 

Ὅσσον τ᾽ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι 860 
᾿Ανέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα ξυνάγοντες "Αρηος. 

Τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὕπο τρόμος εἷλεν ᾿Αχαιούς τε Τρῶάς τε 
᾿Δεέσαντας - τόσον ἔδραχ᾽ ΓΑρης τος πολέμοιο. 

Οἴη δ᾽ ἐκ νεφέων ἐρεθεννὴ φαίνεται ἀὴρ 
Καύματος ἔξ ἀνέμοιο δυςαέος ὀρνυμένοιο " 86. 
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Τοῖος Τυδείδῃ Διομήδεϊ χάλκεος ΓΑρης 

Φαίνεθ᾽ ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν. 

Καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε ϑεῶν ἕδος, αἰπὺν Ὄλυμπον " 
Πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καϑέζετο ϑυμὸν ἀχεύων, 

Δεῖξεν δ᾽ ἄμθροτον αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς, 870 

Καί ῥ’ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προςηύδα᾽" 

Ζεῦ πάτερ, οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν τάδε καρτερὰ ἔργα; 

Αἰεί τοι ῥίγιστα ϑεοὶ τετληότες εἰμὲν 

᾿Αλλήλων ἰότητι, χάριν δ᾽ ἄνδρεσσι φέροντες. 

Σοὶ πάντες μαχόμεσθα: σὺ γὰρ τέκες ἄφρονα κούρην, 818 

Οὐλομένην, ἡτ᾽ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν. 

ἼἌλλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι ϑεοί εἰσ᾽ ἐν ᾽Ολύμπῳ, 

Σοί τ᾽ ἐπιπείθονται, καὶ δεδμήμεσθα ἕκαστος " 

Ταύτην δ᾽ οὔτ᾽ ἔπεϊ προτιθάλλεαι, οὔτε τι ἔργῳ, 
᾿Αλλ’ ἀνιεῖς, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ᾽ ἀΐδηλον" 880 

Ἡ νῦν Τυδέος υἱόν, ὑπέρθυμον Διομήδεα, 
Μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ᾽ ἀθανάτοισι ϑεοὶσιν... 
Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ" 

Αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο, δαίμονι ἵσος " 

Αλλά μ’ ὑπήνεικαν ταχέες πόδες - ἦ τέ κε δηρὸν 88 

Αὐτοῦ πήματ᾽ ἔπασχον ἐν αἰνῇσιν νεκάδεσσιν, 

Ἤ κε ζὼς ἀμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπῆσιν. 

Τὸν δ᾽ ἄρ' ὑπόδρα ἰδὼν προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
Μή τί μοι, ἀλλοπρόςαλλε, παρεζόμενος μινύριζε " 

Ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι ϑεῶν, οἱ ᾽ολυμπον ἔχουσιν. 890 
Αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη, πόλεμοί τε μάχαι τε" 

Μητρός τοι μένος ἐστίν ἀάσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, 

Ἥρης τὴν μὲν ἐγὼ σπουδῇ δάμνημ᾽ ἐπέεσσιν. 

Τῷ σ᾽ ὀΐω κείνης τάδε πάσχειν ἐννεσίῃσιν. 

᾿Αλλ᾽ οὐ μάν σ᾽ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε᾽ ἔχοντα" 896 
Ἔκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί, ἐμοί δέ σε γείνατο μήτηρ. 

Εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε ϑεῶν γένευν ὧδ᾽ ἀΐδηλος, 

Καί κεν δὴ πάλαι ἦσθας ἐνέρτερος Οὐρανιώνων. 

Ὡς φάτο, καὶ ἸΠαιήον᾽ ἀνώγει ἰήσασθαι. 
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Τῷ δ᾽ ἐπὶ ἸΤατήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων 800. 
Ἠ κέσατ᾽ " οὐ μὲν γάρ τι κατάθνητός γ᾽ ἐτέτυκτο. 
'ς δ᾽ ὅτ’ ὀπὸς γάλα λευκὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν, 

“Ὑγρὸν ἐόν ' μάλα δ᾽ ὦκα περιστρέφεται κυκόωντι " 

Ὡς ἄρα καρπαλίμως ἰήσατο ϑοῦρον ἤΑρηα. 

Τὸν δ᾽ Ἥθδη λοῦσεν, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσεν " 90 
Πὰρ δὲ Διὲ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων. 

Αἱ δ᾽ αὖτις πρὸς δῶμα Διὸς μεγάλοιο νέοντο, 

Ἥρη τ᾽ ᾿Αργείη καὶ ᾿Αλαλκομενηϊς ᾿Αθήνη, 

Παύσασαι βροτολοιγὸν "Αρην ἀνδροκτασιάων. 



ΠΟΜΝΕΕΡΒΙΠΝΙΑΗ. 

ΒΟ ΥῪ 
“͵ασζλδι, 

Τρώων δ᾽ οἰώθη καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπις αἰνή" 

πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθ᾽ ἴθυσε μάχη πεδίοιο, 

᾿Αλλήλων ἰϑυνομένων χαλκήρεα δοῦρα, 

Μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνθοιο ῥοάων. ἄξαν- συ 

Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος, ἕρκος ᾿Αχαιῶν, ϑ 

ἕ-- Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ᾽ ἑτάροισιν ἔθηκεν, ; 

κοὐ ΚΑνδρα βαλὼν ὃς ἄριστος ἐνὶ θρήκεσσι τέτυκτο, 

Υἱὸν ᾿Εὐσσώρου, ᾿Ακάμαντ᾽ ἠῦν τε μέγαν τε. 

Τόν ῥ᾽ ἔθαλε πρῶτος, κόρυθος φάλον ἱπποδασείης, 
Ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ᾽ ὦ ἄρ' ὀστέον εἴσω“ 6 6 10 

.. ὑ- Αἰχμὴ χαλκείη. τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. ᾿““““ 

ο ὕΑξυλον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεῴνε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 

“Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐνκετιμένῃ ὁ ἐν ᾿Αρίσθῃ, 

οἱ Αφνειὸς βιότοιο, φίλος δ᾽ ἣν ἀνθρώποισιν. . ,.. 
᾿ Πάντας γὰρ φιλέεσκεν ὁδῷ ἔπι οἰκία ναίων. “- 18 

᾿Αλλά οἱ οὔ τις τῶνγε τότ᾽ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον" 

Πρόσθεν ὑπαντιάσας " ἀλλ᾽ ἄμφω ϑυμὸν ἀπηύρα, "ἢ ( 

Αὐτὸν καὶ ϑεράποντα Καλήσιον, ὅς ῥα τόθ᾽ ἵππων 
ἈΨῸ , Ἔσκεν ὑφηνίοχος “ τὼ δ᾽ ἄμφω γαῖαν μἰ 5. ΠΥ ῊῚ 

Δρῆδον δ᾽ Εὐρύαλος καὶ Ὀφέλτεον ἔξει 90 

«ΟΥ̓ Βῆ δὲ μετ᾽ Αἴσηπον͵ καὶ Πήδασον, οὕς ποτε. ΝΕ 
νς Νῆηϊς ᾿Αδαρδαρέη τέκ᾽ ἀμύμονι Βουκολίωνι. 

Βουκολίων δ᾽ ἣν υἱὸς ἀγαυοῦ Λαομέδοντος, : 

Πρεσθύτατος γεν τον δέ ἑ γείνατο μήμβ' “σὺ ΤΣ ὅΝ 

Ποιμαίνων δ᾽, ἐπ’ δῆσιι {] φιλότητι καὶ εὐνῇ: ἱ 2 

Ἡ δ᾽ ὑποκυσαμένη διδύμάονε γείνατο παῖδε Ὁ 



ΒΟΟΚ ν]1. . ἘΠ 

Καὶ μὲν τῶν ἀκέιοο μένος καὶ καὶ φαίδιμα (μοὶ 

Μηκιστηϊάδης, καὶ ἀπ᾽ μων τεύχε ἐσύλα. « 

᾿Αστύαλον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε μενεπτόλεμος Πολυποίτης ' 

Πιδύτην δ᾽ Ὀδυσεὺς Περκώσιον ἐξενάριξεν 30 

Ἐγχεὶ χαλκείῳ - Τεῦκρος δ᾽ ᾿Αρετάονα δῖον. 

᾿Αντέλοχος δ᾽ "Αθληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ 

Νεστορίδης - Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων " 

Ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐὐῤῥείταο παρ᾽ ὄχθας 
Πήδασον αἰπεινῆν. Φύλακον δ᾽ ἕλε Λήϊτος ἥρως 95 
Φεύγοντ᾽ ποτ υφ ταν" δὲ Μελάνθιον ἐξενάριξεν. 

"Αδρηστον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος ᾿ 
Ζωὸν ἕλ᾽- ἵππω γάρ οἱ οἱ ἀτυζομένω πεδίοιο, ᾿ ξεν 

Ϊ ,“Γἴθζῳ ἔ ἔνι βλάς θέντε “ὐρικίνῳ, ἀγκύλον ἅρμα ' 

, Ἄξαντ᾽ ἐν πρώσῳ ῥύμῷ, αὐτὼ μὲν ἐθήτην 40 

κρ᾽ “πρὸς πόλιν, ἧπερ οἱ ἄλ) ἄλλοι ἀ ἀγυζόμενοι φοθέοντο". . 
Αὐτὸς δ᾽ ἐκ δἰίξροῖρ τοὶ παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη ἐκ ὰ ἧς ξεκνλιζω 

--- Πρηνὴς; ἐν κονίῃσιν ἐπὶ, στόμα" δέ δέ οἱ ἔ ἔστη ! ἦτ τᾷ ε΄ 

τ ντ Ἀτρείδης Μενέλαος ἔχον δολέχόδ ἔγχος. ἤδεχφι 

μλίτος. -ὔλδρηστος δ᾽ ἄρ’ ἔπειτα ἀπθονοι ἐλ ἢ πον γούνων -. υὐδι ̓ ς 

Ζώγρει, ᾿Ατρέος υἱέ, σὺ δ᾽ ἄξ, ἀξία δέξαι ἄποινα." έν, 
Πολλὰ δ᾽ ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς λία κεῖται, ““, 

με εἶωρ Α δ Ὁ 

ἐπ δὲ ἧς τῷ ἸΧῊΝ 

τ Ν 

Χαλκός τε τε, πολύξβηθες τε σίδηρος" φῳρ 

Τῶν κέν τοι χ' σαΐτο πατὴρ ἀμόρεῖοι; ἄποινα, 

Εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πέχύθοιτ᾽ ̓ ἐπὶ πὶ ὑἡγύδῖν᾽ ̓ΑΧΑΜΟΝ, δ0 

Ὡς φάτο: τῷ. δ᾽. ῤ αν ὃν ἑνὶ στήδεασεν ὃ ὄρινεν. 5 Ὁ 
Καὶ δή μεν τάχ ἐπὶ ΜΙΡΣ ̓Αχαιῶν ν᾽ 
“ἡΔώσειν ϑεράποντι κά ΔΑ, , 

Ξ. τ 81: πιρπς, “λῆσας ἐὰν ἃς ἔπος. ἀναβομἢ Ἔν, ἘΣ 
παρὰ ---- -- 

Ὧ πέπον, ὧ Μενέλαε, τίη δὲ σὺ κἤδεαι οὕτως τ δὴ “αξέ 
᾿Ανδρῶν ; ἣ σοὶ πεποίη ταὶ, κατ ἐξεονζελιδις 
«Πρὸς Τρώων - τῶν. κ αν ὑπε αι ὄλεθρον" ἐνέαε ἘΆΆΤΩ, 

1: ὑΧεῖράς ϑ᾽ ἐδ αβν ᾿ μηδ' ὅντινα, ΘΩΝ μήτηρ ᾿ 

αἰ ῥόι, μηδ᾽ ὃς φύγοι ἀλλ᾽ ἅμα πάντες 



108 ΒΟΟΚ νυ... 

Ἰλίου ἐξαπολοίατ᾽ ἀκήδεστοι καὶ φρήβμνρο οὐ ε 60 
ἀπ. τῶ ..-.-- ὦ 

Ὡς εἰπὼν ἔτῥεψεν ἀδελφειοῦ φῥὲ ῥνᾶς ἥρως, 

“ Αἴσιμα παρειτών. Ὁ δ᾽ ἀπὸ ἔθεν ὦσατο χειρὶ 

Ἥρω᾽ "Λδρηστον τὸν δὲ Ἐρν ὧν ᾽Αγα ἔμνων 

Οὗτα κατὰ λᾶπάρην" ὁ δ᾽ ἀντ ἄπετ᾽ : ἘΡΊΡΥΘΝΝ, δὲ 

ἀν Λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἃ Ύχος.ι ὡς ἐν ᾿ 

ἡ Νέστωρ δ᾽ ᾿Αργείοισιν. ἐκέκλετο μᾶκρὸν ἀύδας δα κτν 

Ὦ φίλοι, ἥρωες Δαναοΐ, ϑεδάποντες Ἄρηος, ἔτι 

Μήτις νῦν ἐνάρων ἐπιθαλλόμενος μετόπισθεν «:.{Ὁ.ς....ν 

Μιμνέτω, ὥς κεν πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵκηται" 

Αλλ᾽ ἄνθραξ κτείνωμεν - ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ξτηλον 10 

Νέκροὺς ἂμ πεδίον ὀὐλήδετε τεθνηῶτας. μέρ, 

Ὡς εἰπὼν ὦ ὥτρυνε μένος καὶ ϑυμὸν τως ἐαερές: 
τ Ἔνθα κεν αὗτε Τρῶες, ̓ Αρηϊφίλων ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν 
.Σ Δ ἥλιον ᾿εἰζανέ νέθησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες, ἐὐν τυ Ὁ οἱ, ΣΝ 

Εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰνείᾳ τε καὶ “Ἕκτορι εἶπε παραστὰς “-. Ἧ "ζὲ 
᾿ Πριαμίδης “Ἕλενος, ἐπτο ἐουξο ὄχ᾽ ἄριστος " »" 

᾿ Αἰνεία τε καὶ ἀκύδονς πὶ πόνος ὕρρι, μάλιστα “΄ 
Τ᾽ Τρώων καὶ Λυκίων ἐγκέκλεται, οὕνεκ᾽ ἄριστοι ει ραασΐῃ 
τοις Πᾶσαν ἐπ᾽ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε" 4. 
"7 ( Στῆτ᾽ αὐτοῦ, καὶ λαὸν ἐρυκάξετε πρὸ, πυλάωνς «(“-«, “86 
γύ Πάντη ἐποιχόβενοι, πρὶν αὔτ᾽. ἐν χερσὶ᾽ ὃ γυναικῶν ἀν 24] 

φεύγοντας πεσέειν, δήϊοισι, δὲ χά ὥ εὐέσθαιῳ 

Αὐτὰρ ἐπεί κε φάλαγγας ἐποτρύνητον ἁπάσας, 

Ἡμεῖς μὲν Δαναοῖσι μαχησόμεθ᾽. αὖθι μένοντες, 7. λσες τα 

τς Καὶ μάλα τεϊβόμενοί περ." γαγκαΐη γὰρ » ἐπείγει ὌΥοΩ5 
τς Ἕκτορ, ἀτὰρ σὺ πόλινδε μετέρχεο, εἰπὲ δ᾽ ἔπειτα 
τ - Μητέρι σῇ καὶ ἐμῇ " ἡ δὲ ξυνάγοῦδα ἡ ἡρρώ 

Νηὸν ᾿Αθηνα τ ΟΣ γλαὐκώπιδος ἐν πόλει ἄκρῃ, 

Δ Οἴξασα ἀληϊδι ὑῤᾶς ἱεροῖο δόμοιο, αὐ σεαν τι 

ἯΙ “ΠΙέπλον, ὅς οἱ ̓δριέέι χαριέστατος. ἠδὲ μέγεφτος. ὁ ΓΕ ὐσσὉ 
Ἑΐναι ἐνὶ μεγάρῳ, καί οἱ πολὺ Φιλτατοῖ Αὐτῷ ἜΣ ΝΟΝ 

- θεῖναι ᾿Αθηναίης ἐπὶ γόνασιν ὑὐμδι τ το ἜΧΕΝ δ: 
ΓΝ 4 

᾽ Ἢ Ξ ἘΤΡΣ 



ΒΟΟΚ να. 1095 

Καί οἱ ὑπ' οσχέ ἔσθαι δυοκαίδεκα δοῖς ἐνὶ λθνο »ῃ 
φκςνυζέτυα..- 

Ἤνις, ἠκέστας ἐἐρεύσέμεν, αἱ, αἴ κ' ἐλεήσῃ ε; 4: σαν γυ» 
ἔΑστυ τε καὶ Τρώων ἀχὸ οὺς καὶ Ῥήπια᾽ ὙΜΩρΆ ' 9: 

“Αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἽΒΥΣ, ἄπο; 
Αγριον αἰχμητήν,. κρατερὸν μήστωρα φύδοιδ᾽ 
Ὃν δὴ ἐγὼ κάρῤτιστον ᾿Αχάναν φῆμι γενέσθαι. 

Οὐδ᾽ ᾿Αχιλῆά ποθ᾽ ὧδέ γ᾽ ἐδείδιμεν, ὄρχαμον ἀνδρῶν, 

Ὅνπερ φασὶ ϑεᾶς ἔξ ἔμμεναι ἀλλ᾽ ὅδε λίην -- 100 

Μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν. 

ἐς δ» ἘΠ 

ἕως, Αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἅλτο: χαμᾶζε: ἜΤΕΜΕΝ κα 

2. ,«ἰ- Πάλλων δ᾽ ὀξέϊ ΡῈ κατὰ στρὰ τὸν ς ᾧχετο ; 
σοανοστο ἀκβε- 

“Οἱ δ᾽ ἐλελίχθησαν, καὶ ΞΕ γξοταν ̓Αχαιῶν" ἐτιν  ΗΝΝ 
᾿Αργεῖοι δ᾽ ὑπεχώρῆ δάν, ἔν- ξαν δὲ φόνοιο εϑζα ἔφε, μ᾿ 

ΟἹ 
Ἕκτωρ βρος γα ἐκέκλετ μᾳκρὸν ρα ' ἘΣ 

Τρῶες ὑπέρθυμοι, ἀπροτς φ᾽ ἈΩΟΜΕΥΕΣ ἪΣ τῶι 

ἐξ Εἴπω βούλευτῇσι καὶ ἡμετέρῃς ἀλόχοισιν “τὸ τς τ 

25. Δαίμοσιν Ἰσᾶδθαι, ὑποδχέσθαι δ᾽ ἑκατόμθας. ς νά". 

“-» 
Ὡς ἔφαϑ᾽ - “Ἕκτωρ δ᾽ οὔτι καρ ῆτῳ, ἀπί ἐδηδενρίς να - 

Σ" ,“ Ὀτρύνω πὐρδρ το μα ΠΕΡ Εβὲ φῦ ὑλοπιν 

"κε Φὰν δέ τιν᾽ ἀθάνατῶν ἐξ ἐ ΠΡ, ̓ἀστερύεντος ἐΐξφυνς κν 
Τρωσὶν ἀλε λεξήσοντα κατελθέ ὡς ἐλέλιχθ ἐν. ΠΟῪ ᾿ 

᾿Ανέρες ἔστε, φίλοι; ἀϑήδάσθε δὲ ϑούριδος τρρομνάρς δοῦν 

ὡξαῳφρ᾽ ἂν ἐγὼ β βξζῳ πρδτὶ Ἴλιον, ἠδὲ γέρουσιν 2:.“«΄ 

Ὡς ἄρα φωνήσας ἅπέθη φραθίχος ἥβετωρ-ς, ἣν 
ΩΝ ̓Αμφὲ δέ μὲν “σφυρὰ τύπτε καὶ χένα δέρμα ἜΑ ΤΡ, 

3 εἰ Ἄντυξ, ἣ πύ͵ ϑέεγι οζ ὁ σσης.--- ς 
ἕγγύυ ΜΝ ᾿ 

Τλαῦκος δ᾽, ἡεποϊόχοιο πάϊς, καὶ τυδέος υἱὸς ι 

Ἐς σόν ρων μεμάῶτε μάχεσθαι. 190 
Οἑ δ᾽ ὅτα. δὴ χεδι ἣν ἘΣ ἀλλήλοισιν ἰόντες, βπΕ ραν 
Τὸν πρότερος Ζροζέειπε μὴν ἀγαθὸς Διομήδης " 

ἐν Ὲ 
Τίς δὲ σύ ἐσσι, Φ ρέστε; καταθνητῶν ἀνθρώπων ; 

Οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ὄπι ἀὐγράχυ Ἔμει ἔνι μοδίδηκας ἃ 4 {υνώνες σι 
μετ», Εὸ πρίν" ἀτὰρ μὲν νῦν γε ἰρῶς ἤρο ς ἁπάντων ἴς 



110 ΒΟΟΚ Γι. 

Σῷ ϑάρσει, ὅ ὅτ᾽ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔ ἔμεινας. 
Δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν, Ὑ:-. 

Επΐ δέ τις ἀθανάτων γε κατ᾽ οὐρᾳνοῦ εἰλήλουθας... 

Οὐκ ἂν ἔγωγε ϑεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην. 

Οὐδὲ ψὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱός, κρατερὸς ἐρυμενν ἡδὺ (380 

Δὴν ἦν, ὅς ῥα ϑεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν "ο..- ἔς... 

Ὅς ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας 15. .«-- 

Σεῦε κατ᾽ ἠγάθεον Νυσήϊον " αἱ δ᾽ ἅμα πᾶσαι 
ὡς ἐθύσθλα χαμαὶ κατέχευαν, ὑπ᾽ ἀνδροφόνοιο Λυκούργον 

μὸν Θεινόμεναι βουπλῆγι" Διώνυσος δὲ φοθηθεὶς 138 

τρις Δύσεθ᾽ ἁλὸς κατὰ κῦμα- ΝΣ δ᾽ ὑ ᾿ ὑπε δέξατο κόλπῳ 

φυ: Δειδῦτα. “κρατερὸς γὰρ Σ ἔχετ ὝΡΟμΟς ἀνδρὸς ὁμοκλῇ. “ 

Τῷ μὲν Ἔπειτ᾽ ̓δδὐσάντο ϑεοὶ ῥεῖα ζώοντες, 

Καΐ μιν ξυφλὸν ἔθηκε Κρόνου παῖς" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν ; 
Ἦν, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήχθετο πᾶσι ϑεοῖσιν." 140 

Οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ μακάρεσσι ϑεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι. 

Εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, οἱ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν, 

ἾΑσσον ἴθ᾽, ὥς κεν ϑᾶσσον ὀλέθρου πείραθ᾽ ἐτυν 

᾿ Τυδείδη μεγάθυμε, τίη γενεὴν ἐρεείνεις ; “Ὁ 145 

ο΄ Οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν. 
᾿ς Φύλλα τὰ μέν τ’ ἄνεμος χαμάδις χέει, δῶν δὲ ϑ᾽ ὕλη 
οὖς, Τηλεθόωσα᾽ φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὦ ὥρη " 
Ὡς ἀνδρῶν γενεή, ἡ μὲν φύει, ἡ δ᾽ ἀπολήγει." ἈΠπὰ 

ο΄ Εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμενας- ὄφῥ᾽ εὖ εἰδῇς... 150 
. Ἡμετέρην γενεήν (πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες. δ..." 

Ἔστι πόλις ᾿Εφύρη μυχῷ ἴλργεος ἱπποθότοιο, 
Ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκέν, ὁ κέρδιστος γένετ’ ἀνδρῶν, 

ο΄ Σίσυφος Αἰολίδης " ὁ δ᾽ ἄρα Ῥλαῦκον τέκεθ᾽ υἱόν" 
᾿ Αὐτὰρ Ῥλαῦκος ἔτικτεν ἀμύμονα Βελλεροφόντην. 158 

Ἂ 
Ἢ 

Τὸν δ᾽ αὖθ᾽ Ἱππολόχοιο" προζηύδα φαϊδιμὸς υἱός" 
ἢ ἐ 

Ἶ 

Τῷ δὲ ϑεοὶ κάλλος τε καὶ νὰ φλ ἐρατεινὴν ΕΞ ἐς 

' “π Ὥπασαν. Αὐτάρ οἵ Προῖτος κάκ᾽ ἐμήσατο ϑυμῷ 

ος ῥ᾽ ἐκ δήμου ἔλάσσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἧεν͵ ΝΣ πὰ 
ΟΥΝ Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσεν. ἌΡΣΕΝ 



ἥὸ κε σι... 11. 

Τῷ δὲ γυνὴ ΤΙροίτου ἐπεμήνατο, δῖ᾽ "Αντεια, 160 
Κρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι" ἀλλὰ τὸν οὔτι 

-Πεῖθ᾽ ἀγαθὰ φρονέοντα, δαΐφρονα Βελλεροφόντην. 
“Ἢ δὲ ψευσαμένη Προῖτον βασιλῆα προζηύδα" 

"ον Τεθναίης, ὦ ἹΤροῖτ᾽, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην, 
ἐ, "Ὃς μ᾽ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι, οὐκ ἐθελούσῃ.. 10ὺ 

Ὡς φάτο" τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάθεν, οἷον ἄκουσεν" 
,», Κτεῖναι μέν ῥ᾽ ἀλέεινε, σεθάσσατο κότες ΜΑΥΕ ϑυμῷ, 

. Πέμπε δέ μιν Λυκίηνδε, πόρεν δ᾽ ὅγε σήματα λυγρά, 

Γράψας ἐν Πίνακι πτυκτῷ ϑυμοφθόρα πολλά" ᾿ 

ον δεῖξαι δ᾽ ἦ ἠνῶώγειν ς ᾧ πενθερῷ, ὄφρ᾽ ἀπόλοιτο... 0 170 
Αὐτὰρ ὁ βῆ Δυκίηνδε ϑεῶν ὑπ᾽ ἀμύμονι πομπῇ᾽ : 

᾿Αλλ’ ὅτε δὴ Λυκίην ἷξε, Ἐάνθον τε ῥέοντα, 
Προφρονέως μιν τίεν ἄναξ Λυκίης εὑρείης. 

᾿ἘἜννῆμαρ ξείνισσε, καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν" τξαυ: 

᾿Αλλ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Ηώς, ᾿ηΒ 

Καὶ τότε μιν ἐρέεινε, καὶ ἤἥτεε σημᾶ ἰδέσθαι, 

Ὅ ττι ῥά οἱ γαμθροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο-““΄“ “ΠῚ 
Αὐτὰρ ἐπειδὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμθροῦ, 

Πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσεν 

- Πεφνέμεν---ἡ δ᾽ ὦ ἄρ᾽ ἔην ϑεῖον γένος, οὐδ᾽ ἀνθρώπων 180. 

Πρόδϑε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα" 
Δεινὸν ἀπόπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο--- ̓  ῥέγι χν, 
Καὶ τὴν μὲν Ξατέπεφνε͵ ϑεῶν τεράεσσι πιθήσας...“ σ΄ ἊΨ 

“.) Δεύτερον αὖ Σολύμοισί ̓ μαχέσσατο κυδαλίμοισιν " δ ἐλδυξ συν 

εν Καρτίστην δὴ τήνγε μάχην φάτο ̓ δύμενάι ἀνδρῶν. 185 

Τὸ Ἔριταν αὖ κατέπεφνεν Ἀμαζόνας ἀντιανείρας. ". 

Τῷ ὁ᾽ ἄρ᾽ ψερχί μένῳ πυκινὸν δόλον ἄζλον ὕφαινεν .ἢ 

, Κρίνας ἐκ Λυκίης δὐβοίὴ ̓φῶτας ἀρίστους᾽ 

“Εἶσε λόχον" τοὶ δ᾽ ἰοὔτὲ πάλιν οἴκόνδε νέοντο' “0 

“ Πάντας γὰρ κατέπεφνεν ἀμύμων ἘΦῈ Μερόφ ν γῆς: 190 

᾽Αλλ᾽ ὅτε δὴ ὙνΘακο ὃ ϑεοῦ γόνον ἠῦν ἐόντα, 

Αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ᾽ ὅγε ϑυγατέρα ἦν" 

᾿Αφερ δέ οἱ τιμῆς βασιληΐδος ἡμιδυ πάσης" 

ον » 

νὶ “π 
ΨΥ ΑΡΟΥ 
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Καὶ μέν οἱ Λύκιοι Τέμενς τάμον, ἐπτι τὰ ἄλλων, 

Καλὸν, φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμοιτο 198 

Ἡ δ᾽ ἔτεκε τρία τέκνα δαΐφρονι Βελλεροφόντῃ, 

ἼἜἼσανδρόν τε καὶ ᾿Ιππόλοχον καὶ Λαοδάμειαν---- 

Λαοδαμείῃ μὲν παρελέξατο μητίετα Ζεύς" -- 
Ἡ δ᾽ ἔτει᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν--- -. 

᾿Αλλ’ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι ϑεοῖσιν, 900 

Ἤτοι ὁ κὰπ πεδίον τὸ ᾿Αλήϊον οἷος ἀλᾶτο,.. - “..«ἴ 

Ὃν ϑυμὸν κατέδων, πάτον δνβρώπων ἀλεείνων. “..... 

Ἴσανδρον δέ οἱ υἱὸν Ἄρης ἅτος πολέμοιο 

το Μαρνάμενον Σολύμοισι κἄτέκτανε κυδαλίμαβην: 

Τὴν δὲ χολωσαμένη ; ἀρυσήνιος Ἄρτεμις ἔκτα." 908 

Ἱππόλοχος « δ᾽ ἔμ᾽ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημι γενέσθαι" 

. Πέμπε δέ μ᾽ "ἐς Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλεν, 

Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, 

Μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἱ μέγ' ἄριστοι 
Ἔν τ᾽ ᾿Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Δυκέῃ εὐρείῃ. ν 810 

Ταύτης τοι γενεῆς τὲ καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. 
-ο ρα 

Ὡς φάτο" γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης... 

Ἔγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυθοτείρῃ, 

Αὐτὰρ ὃ μειλιχίοισι προςηΐδα ποιμέμα λαῶν" 

Ἦ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός " 915 
Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην 

Ξείνισ᾽ ἐνὶ μεγάροισιν ἐείκοσιν ἤματ᾽ ἐρύξας - 
Οἱ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήϊα καλά. 
Οἰνεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν, 

Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον. δέπας ἀμφικύπελλον" 290 

Καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ' ἐμοῖσιν. 

Τυδέα δ᾽ οὐ μέμνημαι - ἐπεί μ᾽ ἔτι τυτθὸν ἐόντα 
Κάλλιφ᾽, ὅτ ἐν Θήδῃσιν ἀπώλετο λαὸς ᾿Αχαιῶν. 
Τῷ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος. φίλος "Αργεῖΐ μέσσῳ ' 
Εἰμῖ, σὺ δ᾽ ἐν Λυκίῃ, ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι. “ ᾿ 995 

Ἔγχεα δ᾽ ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι᾽ ὁμίλου. ΐ ᾿ 
Πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι - 



ἐς: Τνῶσιν, ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ᾽ εἷναι. 

ΒΟΟΚΨΥΙ. 

Κτείνειν ὅν κε ϑεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω - 
Πολλοὶ δ᾽ αὖ σοὶ ᾽Αχαιοὶ ἐναιρέμεν ὅν κε πδδ 

Τεύχεα δ᾽ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν - ὄφρα καὶ οἵδε 

Ὡς ἄρα φωνήσαντε, καθ᾽ ἵππων ἀΐξαντε, 
,, Χεῖράς τ᾽ ἀλλήλων λαθέτην, καὶ πιστώσαντο. "“ 

Ἔ»θ᾽ αὖτε Τλαύκῳ Κρονίδής φρένας ἀδξλετο δεύς; : 

Ὃς πρὸς Τυδείδην Διομήδεα τεύχε᾽ ἄμειθεν, “ Ε" 

᾿ς Χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμθοι᾽ ἐννεαθοίων.“" ᾿ γᾷ» 

Ἕκτωρ δ᾽ ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν," 

᾿Αμφ᾽ ἄρα μιν Τρώων ἄλοχοι ϑέον ἤδε: ϑύγατρες 

Εἰρόμεναι παῖδάς τε, κασιγνήτους τε ἔτας τε, 

Καὶ πόσιας " ὁ δ᾽ ἔπειτα ϑεοῖς εὔχεσθαι ἔτΡΎ, ; 

Πάσας ἑξείης - πολλῇσι δὲ κῆδε;. ςἐφῆπτο, ἤτὰ 

. ᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ ἸΤριάμοιο δόμον ἐμαὶ οκῤε ἀρ ἜΝΙΟ τατυ 

. Ξεστῆς αἰθούσῃσι τετυγμένον---αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 

᾿ Πεντήκοντ᾽ ἔγεσαν ϑάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο;" 

Πλησίοι ἀλλήλων δεδμημένοι . ἔνθα δὲ τωμοκὸ 

Κοιμῶντο Πριάμοιο, ονρα π μϑηστῆς ἀλόχοισιν.»..-. 

κουρόων δ᾽ ἑτέρωθεν ὁ ἐναντίοι ἔνδοθεν αὐλῆς“: 

Δώδεκ᾽ ἔσαν τἔγξοι ϑάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο 

2398 

340 

945 

" Πλησίοι ἀλλήλων δεδμημένοι " - ἔνθα δὲ γαμθροὶ “-- - σ΄ 

ὡ᾽ἢ -- Κοιμῶντο Πριάμοιο παρ' αἰδοίῃς ἀλόχοισιν---- 
Ἔνθα οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυϑε μήτηρ 
ΔΉΝΕ ΠΝ ἐῤάγρυσα, ϑυγατθην εἶδος ἀρίστην ̓ 
Ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ 

Τέκνον, τίπτε λιπὼν πόλεμον ϑρασὺν εἰλήλουθας. 

Ἦ μάλα δὴ τείρουσι δυςώνυμοι υἷες ᾿Αχαιῶν 
Μαρνάμενοι περὶ ἄστυ " σὲ δ᾽ ἐνθάδε ϑυμὸς ἀνῆκεν 

᾿Ἐλθόντ᾽ ἐξ ἄκρης πόλιος Διὶ χεῖρας ἀνασχεῖν. 

᾿Αλλὰ μέν", ὄφρα κέ τοι μελιηδέα οἷνον ἐνείκω, 

Ὡς σκείσῃς Διὶ “Νῇ ς καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν 

Τίρῶτον, ἔπειτα δέ κ᾽ αὐτὸς ὀνήσεαι, αἴ κε πίῃσθα. 
Κ3 

χειρί, ἔπος τ᾽ ἔφατ’, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν " 

380 

9858 

9600 
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ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα οἷνος ἀέξει, 

Ὡς τύνη κέκμηκας ἀμύνων σοῖσιν ἔτῃσιν. 

Τὴν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος “Ἕκτωρ. 
Μή μοι οἷνον ἄειρε μελίφρονα, πότνια μῆτερ, 

Μή μ᾽’ ἀπογνυιώσῃς, μένεος δ᾽ ἀλκῆς τε λάθωμαι. 265 
Χερσὶ δ᾽ ἀνίπτοισιν Διὶ λείθειν αἴθοπα οἷνον 

“Ἄζομαι " οὐδέ πὴ ἔστι κελαινεφέϊ ἹΚρονίωνι 

Αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαί. 

᾿Αλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾿Αθηναίης ἀγελείης 

Ἔρχεο σὺν ϑυέεσσιν ἀολλίσσασα γεραιάς " 210 

Πέπλον δ᾽, ὅςτις τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 

Ἔστιν ἐνὶ μεγάρῳ, καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῇ, 

Τὸν ϑὲς ᾿Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠῦὐκόμοιο, 

Καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα βοῦς ἑνὲ νηῷ 

ἬΝνις, ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ 975 

Ἄστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα, : 

Αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς, 

ἔἤλγριον αἰχμητήν, κρατερὸν μήστωρα φόθοιο. 

᾿Αλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾿Αθηναίης ἀγελείης 

Ἔρχευ : ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι, ὄφρα καλέσσω, 380 

Αἴ κ᾽ ἐθέλῃσ᾽ εἰπόντος ἀκουέμεν.. “Ὡς κέ οἱ αὖθι 
Γαῖα χάνοι " μέγα γάρ μιν ᾽᾿οΟλύμπιος ἔτρεφε πῆμα 

Γρωσί τε καὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν. 

Εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ᾽ "Αἴδος εἴσω, 

Φαίην κε φρέν᾽ ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθέσθαι 28δ᾽ 

Ὡς ἔφαθ" - ἡ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ᾽ ἀμφιπόλοισιν 

᾿ Κέκλετο" ταὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς. 

Αὐτὴ δ᾽ ἐς ϑάλαμον κατεθήσετο κηώεντα, 

Ἔνθ᾽ ἔσάν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν 
Σιδονίων, τὰς αὐτὸς ᾿Αλέξανδρος ϑεοειδὴς 990 
Ἦγαγε Σιδονίηθεν ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον, 
Τὴν ὁδόν, ἣν "Ελένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν. 
Τῶν ἕν᾽ ἀειραμένη “Εκάθη φέρε δῶρον ᾿Αθήῆνῃ, 

. Ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος, 
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᾿Αστὴρ δ᾽ ὡς ἀπέλαμπεν - ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων. 398 

Βῆ δ᾽ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαΐ. 

Αἱ δ᾽ ὅτε νηὸν ἵκανον ᾿Αθήνης ἐν πόλεϊ ἄκρῃ, 

Τῇσι ϑύρας ὦὥϊξε Θεανὼ καλλιπάρῃος, 

Κισσηΐς, ἄλοχος ᾿Αντήνορος ἱπποδάμοιο " 
Τὴν γὰρ 'Τρῶες ἔθηκαν ᾿Αθηναίης ἱέρειαν. 80. ἡ 

Αἱ δ᾽ ὀλολυγῇ πᾶσαι ᾿Αθήνῃ χεῖρας ἀνέσχον. 

Ἢ δ᾽ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ καλλιπάρῃος 

Θῆκεν ᾿Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠὐκόμοιο" 

Εὐχομένη δ᾽ ἠρᾶτο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο". 

Πότνι᾽ ᾿Αθηναίη, ἐρυσίπτολι, δῖα ϑεάων, 90ὁὸ 

"Αξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν 

Πρηνέα δὸς πεσέειν Σκαιῶν προπάροιθε πυλάων" 

Ὄφρα τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ 

ἬΝνις, ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἴ κ᾽ ἐλεήσῃς 

Αστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα. 810 

Ὡς ἔφατ’ εὐχομένη - ἀνένευε δὲ αλλὰς ᾿Αθήνη. 

Ὡς αἱ μέν ῥ᾽ εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο" 
Ἕκτωρ δὲ πρὸς δώματ᾽ ᾿Αλεξάνδροιο βεθήκει, 

Καλά, τά ῥ᾽ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν, οἱ τότ᾽ ἄριστοι 

Ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριθώλακι τέκτονες ἄνδρες " 315 
Οἵ οἱ ἐποίησαν ϑάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν 

Ἔγγύθι τε ἸΤριάμοιο καὶ “πτορος ἐν πόλει. ἄκρῃ. 
Ἔνθ᾽ Ἕκτωρ εἰςῆλθε Διὶ φίλος " ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ 

Ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ - πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς 
Αἰχμὴ χαλκείη, περὲ δὲ χρύσεος ϑέε πόρκης. στῶ 0 
Τὸν δ᾽ εὑρ᾽ ἐν ϑαλάμῳ περικαλλέα τεύχε᾽ ἕποντα, 
᾿Ασπίδα καὶ ϑώρηκα καὶ ἀγκύλα τόξ᾽ ἀφόωντα - 
᾿Αργείη δ᾽ “Ἑλένη μετ᾽ ἄρα ὅμωῇσι γυναιξὶν 

Ἥστο, καὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα κέλευεν. 

Τὸν δ᾽ “Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν: Β858 

Δαιμόνι᾽, οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ᾽ ἔνθεο ϑυμῷ. 

Λαοὶ μὲν φθινύθουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 
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Μαρνάμενοι" σέο δ᾽ εἵνεκ᾽ ἀῦὐτή τε πτόλεμός τε 

ἔλστυ τόδ᾽ ἀμφιδέδηε- σὺ δ᾽ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ, 

Ὄντινά που μεθιξντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο ’ 920 

᾿Αλλ’ ἄνα, μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο ϑέρηται. 

Τὸν δ᾽ αὗτε προςέειπεν ᾿Αλέξανδρος ϑεοειδής " 

Ἕκτορ, ἐπεί με κατ᾽ αἷσαν ἐνείκεσας, οὐδ᾽ ὑπὲρ αἷσαν, 

Τοὔνεκά τοι ἐρέω: σὺ δὲ σύνθεο, καί μευ ἄκουσον " 

Οὔτοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσι 939 

Ἤμην ἐν ϑαλάμῳ, ἔθελον δ᾽ ἄχεϊ προτραπέσθαι. 

Νὺν δέ με παρειποῦσ᾽ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν 

“Ὡρμησ᾽ ἐς πόλεμον - δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ 
Λώϊον ἔσσεσϑαι" νίκη δ᾽ ἐπαμείθεται ἄνδρας. 

᾿Αλλ’ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ᾿Αρήϊα τεύχεα δύω - 940 

Ἢ θ᾽, ἐγὼ δὲ μέτειμι" κιχήσεσθαι δέ σ᾽ ὀΐω. 

Ὡς φάτο: τὸν δ᾽ οὔτι προςέφη κορυθαίολος “Ἑκτωρ. 

Τὸν δ᾽ “Ελένη μύθοισι προςηύδα μειλιχίοισιν " 

Δᾶερ ἐμεῖο, κυνὸς κακομηχάνου, ὀκρυοέσσης, 

Ὥς μ᾽ ὄφελ᾽ ἤματι τῷ, ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ, 340 

Οἴχεσθαι προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο ϑύελλα 

Εἰς ὄρος, ἢ εἰς κῦμα πολυφλοίσθοιο ϑαλάσσης 

Ἔνθα με κῦμ’ ἀπόερσε, πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ᾽ ὧδε ϑεοὶ κακὰ τεκμήραντο, 

᾿Ανδρὸς ἔπειτ᾽ ὥφελλον ἀμείνονος εἷναι ἄκοιτις, 9560 

Ὃς ἤδη νέμεσίν τε καὶ αἴσχεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων. 

Τούτῳ ὁδ᾽ οὔτ᾽ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι, οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὀπίσσω 

Ἔσσονται" τῷ καΐ μιν ἐπαυρήσεσθαι ὀΐω. -. 

᾿Αλλ’ ἄγε νῦν εἴςελθε, καὶ ἕζεο τῷδ᾽ ἐπὶ δίφρῳ, 
Δᾶερ, ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιθέδηκεν 355 

Εἵνεκ᾽ ἐμεῖο κυνὸς καὶ ᾿Αλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης " 

Οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς ϑῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω 
᾿Ανθρώποισι πελώμεθ᾽ ἀοίδιμοι ἐσσομένοισιν. 

Τὴν δ᾽ ἡμείθετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος “Εκτωρ" 

Μή με κάθιζ᾽, "Ἑλένη. φιλέουσά περ" οὐδέ με πείσεις. 3560 
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"Ἤδη γάρ μοι ϑυμὸς ἐπέσσυτωι, ὄφρ᾽ ἐπαμύνω 

Τρώεσσ᾽, οἱ μέγ᾽ ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν " 

᾿Αλλὰ σύγ᾽ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός, 

Ὥς κεν ἔμ᾽ ἔντοσθεν πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα. 

Καὶ γὰρ ἐγὼν οἱκόνδ' ἐςελεύσομαι, ὄφρα ἴδωμαι 

Οἰκῆας, ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱόν. 

Οὐ γάρ τ᾽ οἵδ᾽, εἰ ἔτει σφιν ὑπότροπος ἵξομαι. αὗτις, 

Ἢ ἤδη μ᾽ ὑπὸ χερσὶ ϑεοὶ δαμόωσιν ᾿Αχαιῶν. 

Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέθη κορυθαίολος “Ἕκτωρ. 

Αἷψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκανε δόμους εὐναιετάοντας, 

Οὐδ᾽ εὑρ᾽ ᾿Ανδρομάχην λευκώλενον ἐν μεγάροισιν " 

᾿Αλλ’ ἦγε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ εὐπέπλῳ 

Πύργῳ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε. 

Ἕκτωρ δ᾽ ὡς οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν, 
Ἔστη ἐπ’ οὐδὸν ἰών, μετὰ δὲ δμωῇσιν ἔειπεν " 

Εἰ δ᾽ ἄγε μοι, δμωαΐ, νημερτέα μυθήσασθε 
Πῇ ἔθη ᾿Ανδρομάχη λευκώλενος ἐκ μεγάροιο ; 

ἮΈ πῃ ἐς γαλόων, ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων, 

Ἢ ἐς ̓ Αθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 

Τρωαὶ ἐὐπλόκαμον δεινὴν ϑεὸν ἱλάσκονται ; 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ὀτρηρὴ ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν" 

Ἕκτορ, ἐπεὶ μάλ᾽ ἄνωγας ἀληθέα μυθήσασθαι" 
Οὔτε πῃ ἐς γαλόων, οὔτ᾽ εἰνατέρων εὐπέπλων, 

Οὔτ’ ἐς ̓ Αθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 
Τρωαὶ ἐὐπλόκαμον δεινὴν ϑεὸν ἱλάσκονται" 
᾿Αλλ᾽ ἐπὶ πύργον ἔθη μέγαν “Ἰλίου, οὕνεκ᾽ ἄκουσεν 
Τεέρεσθαι Τρῷας, μέγα δὲ κράτος εἷναι ᾿Αχαιῶν. 

ἯἩ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει, 

Μαινομένῃ εἰκυῖα" φέρει δ᾽ ἅμα παῖδα τιθήνη. 
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Ἦ ῥα γυνὴ ταμίη" ὁ δ᾽ ἀπέσσυτο δώματος “Ἑϊκτωρ, 390 

Τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὗτις ἐὺκτιμένας κατ’ ἀγυιάς. 
Εὗτε πύλας ἵκανε διερχόμενος μέγα ἄστυ 

᾿ Σκαιάς-τοτῇ γὰρ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίονδε---- 
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ἝἜνθ᾽ ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλθε ϑέουσα. 
᾿Ανδρομάχη, ϑυγάτηρ μεγαλήτορος Ἤετίωνος, 998 

Ἠετίων, ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ, 

Θήθῃ Ὑποπλακίῃ, Κιλίκεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων " 

Τοῦπερ δὴ ϑυγάτηρ ἔχεθ᾽ “Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ. 

Ἥ οἱ ἔπειτ᾽ ἤντησ᾽, ἅμα δ᾽ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ, 

Παῖδ᾽ ἐπὶ κόλπῳ ἔχουσ᾽ ἀταλάφρονα, νήπιον αὔτως, 400 

“Ἑκτορίδην ἀγαπητόν, ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ " 

Τόν ῥ' “Ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 

᾿Αστυάνακτ᾽ - οἷος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον “Ἕκτωρ. 

Ἤτοι ὃ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ " 

᾿Ανδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δακρυχέουσα, 408 

Ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρί, ἔπος τ’ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν " 

Δαιμόνιε, φθίσει σὲ τὸ σὸν μένος " οὐδ᾽ ἐλεαίρεις 

Παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη 

Σεῦ ἔσομαι" τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν ᾿Αχαιοὶ 

Πάντες ἐφορμηθέντες " ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη 410 

Σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλη 

Ἔσται ϑαλπωρή, ἐπεὶ ἂν σύγε πότμον ἐπίσπης, 

᾿Αλλ’ ἄχε"---οὐδέ μοί ἐστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. 

Ἤτοι γὰρ πατέρ᾽ ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

Ἔκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὐναιετάωσαν, 418 

Θήθην ὑψίπυλον" κατὰ δ᾽ ἔκτανεν ᾿ΗΠετίωνα, 

Οὐδέ μιν ἐξενάριξε: σεθάσσατο γὰρ τόγε ϑυμῷ "ὁ 
᾽᾿Αλλ᾽ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν, 

δ᾽ ἐπὶ σῆμ᾽ ἔχεεν - περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν 
Νύμφαι ὀρεστιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο. 490 

Οἵ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν, 

Οἱ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι "Αἴδος εἴσω - 

Πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
Βουσὶν ἐπ᾽ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀΐεσσιν. 

Μητέρα δ᾽, ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ, 49 

Τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ᾽ ἤγαγ᾽ ἅμ᾽ ἄλλοισι κτεάτεσσιν 

ΑΨ ὅγε τὴν ἀπέλυσε λαθὼν ἀπερείσι᾽ ἄποινα 

Ὁ» 
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Πατρὸς δ᾽ ἐν μεγάροισι βάλ᾽ ἔλρτεμις ἰοχέαιρα. 

Εκτορ, ἀτὰρ σύ μοΐ ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 

Ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι ϑαλερὸς παρακοίτης. 430 

Αλλ᾽ ἄγε νῦν ἐλέαιρε, καὶ αὐτοῦ μίμν᾽ ἐπὶ πύργῳ, 

Μὴ παῖδ᾽ ὀρφανικὸν ϑήῃς, χήρην τε γυναῖκα" 

Λαὸν δὲ στῆσον παρ᾽ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα 
ἈΑμθατός ἐστι πόλις, καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος. ἡ 

Τρὶς γὰρ τῇγ᾽ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ᾽ οἱ ἄριστοι, ὁ 4388 

᾿Αμφ᾽ Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα, 
Ἢ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ατρείδας καὶ Τυδέος ἄλκιμον υἱόν" 
Ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε ϑεοπροπίων εὖ εἰδώς, 

Ἤ νυ καὶ αὐτῶν ϑυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει. 

Τὴν δ᾽ αὗτε προζέειπε μέγας κορυθαίολος “Ἑκτωρ᾽ 440 

Ἦ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει, γύναι" ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 

Αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 

Αἴ κε, κακὸς ὥς, νόσφιν ἀλυσκάζω πολέμοιο " 

Οὐδέ με ϑυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς 

Αἰεέ, καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι, 445 

᾿Αρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ. 

Εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἷδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν " 

Ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ᾽ ἄν ποτ᾽ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ 
Καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϊμμελίω Πριάμοιο. ΄ 

᾿Αλλ’ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω, 4560 

Οὔτ᾽ αὐτῆς “Βκάθης, οὔτε ἸΤριάμοιο ἄναιτος, : 
Οὔτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ 

Ἔν κονίῃσι πέσοιεν ὑπ᾽ ἀνδράσι δυςμενέεσσιν, 

Ὅσσον σεῦ, ὅτε κέν τις ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

Δακρυόεσσαν ἄγηται ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας 45 

Καί κεν ἐν ἴλργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις, 
Καέ κεν ὕδωρ φορέοις Μεσσηΐδος ἢ Ὕπερείης, 

Πόλλ᾽ ἀέκαζομένη, κρατερὴ δ᾽ ἐπικείσετ᾽ ἀνάγκη" 

Καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν" 

“Ἕκτορος ἦδε γυνή, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι 4600 

Τρώων ἱπποδάμων, ὅτε Ἴλιον ἀμφεμάχοντο. 
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“Ὡς ποτέ τις ἐρέει - σοὶ δ᾽ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος 

Χήτεϊ τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἀμύνειν δούλιον ἦμαρ. 
᾿Αλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι, 

Πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ ϑ' ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι. 464 

Ὡς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος “Ἕκτωρ. 

᾿Δῴ δ᾽ ὁ πάϊς πρὸς κόλπον ἐὐζώνοιο τιθήνης 

᾿Ἐκλίνθη ἰάχων, πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθείς, 

Ταρθήσας χαλκόν τε, ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην 

Δεινὸν ἀπ᾽ ἀκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήσας" 410 

Ἔκ δ᾽ ἐγέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ. 

Αὐτιειῦ ἀπὸ κρατὸς κόρυθ᾽ εἵλετο φαίδιμος “Ἕκτωρ, 

Καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὶ παμφανόωσαν " 

Αὐτὰρ ὅγ᾽ ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε, πῆλέ τε χερσίν, 

Εἷπεν ἐπευξάμενος Διί τ᾽ ἄλλοισίν τε ϑεοῖσιν " 478 

Ζεῦ, ἄλλοι τε ϑεοί, δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι 

Παϊῖδ᾽ ἐμόν, ὡς καὶ ἐγώ περ, ἀριπρεπέα Τρώεσσιν, 

ῶδε βίην τ’ ἀγαθὸν καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν " 

Καί ποτέ τις εἴπῃσι---πατρός γ᾽ ὅδε πολλὸν ἀμείνων--- 

Ἐκ πολέμου ἀνιόντα φέροι δ᾽ ἔναρα βροτόεντα 480 

Κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ. 

Ὡς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκεν 

Παῖδ᾽ ἑόν ἡ δ᾽ ἄρα μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ 

Δακρυόεν γελάσασα. Πόσις δ' ἐλέησε νοήσας, 
Χειρί τέ μιν κατέρεξεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν. 488 

Δαιμονίη, μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο ϑυμῷ - 

Οὐ γάρ τίς μ᾽ ὑπὲρ αἷσαν ἀνὴρ "Αἴδι προϊάψει " 
Μοῖραν δ᾽ οὔτινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 

Οὐ κακόν, οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται. 

"Λλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιζε, " 490 

“Ιστόν τ᾽ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε 

Ἔργον ἐποίχεσθαι" πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει, 
Πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τοὶ ᾿Ἰλέῳ. ἐγγεγάασιν. 
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Ὡς ἄρα φωνήσας κόρυθ᾽ εἵλετο φαίδιμος “Ἕκτωρ 
Ἵππουριν " ἄλοχος δὲ φίλη οἱκόνδε βεθήκει 405 

ἙἘντροπαλιζομένη, ϑαλεβὸν κατὰ δάκρυ χέουσα. 
Αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵκανε δόμους εὐναιετάοντας 

Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο" κιχήσατο δ᾽ ἔνδοθι πολλὰς 

Αμφιπόλους, τῇσιν δὲ γόον πάσῃσιν ἐνῶρσεν. 

Αἱ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ " 590 
Οὐ γάρ μιν ἔτ᾽ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο 

ἽἼξεσθαι, προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας ᾿Αχαιῶν. 

Οὐδὲ Πάρις δήϑυνεν ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν " 

᾽Αλλ᾽ ὅγ᾽, ἐπεὶ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα, ποικίλα χαλκῶ. 

Σεύατ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνὰ ἄστυ ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς. 808 
Ὡς δ᾽ ὅτε τις στατὸς ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ, 

Δεσμὸν ἀποῤῥήξας ϑείῃ πεδίοιο κροαΐίνων, 

Εἰωθὼς λούεσθαι ἐϊῤῥεῖος ποταμοῖο, 

Κυδιόων - ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 

"Ὥμοις ἀΐσσονται" ὁ δ᾽ ἀγλαΐῃφι πεποιθώς, 810 
Ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει μετά τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων" 

Ὡς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις κατὰ ἸΤεργάμου ἄκρης 

Τεύχεσι παμφαίνων, ὥςτ᾽ ἠλέκτωρ, ἐθεθήκει 

Καγχαλόων; ταχέες δὲ πόδες φέρον" αἶψα δ᾽ ἔπειτα 

"Ἕκτορα ὅῖον ἔτετμεν ἀδελφεόν, εὖτ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 8618 

Στρέψεσθ' ἐκ χώρης, ὅθι ἡ ὀάριζε γυναικί. 
Τὸν πρότερος προςέειπεν ᾿Αλέξανδρος ϑεοειδής , 

Ἠθεῖ;, ἣ μάλα δῆ σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω 
Δηθύνων, οὐδ᾽ ἦλθον ἐναίσιμον, ὡς ἐκέλευες. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προςέφη κορυθαίολος “Ἕκτωρ: 530 

Δαιμόνι᾽, οὐκ ἄν τίς τοι ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη, 

Ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ἐπεὶ ἄλπκιμός ἐσσι" ἃ 

᾿Αλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις - τὸ δ᾽ ἐμὸν κῆρ 

Αχνυται ἐν ϑυμῷ, ὅθ᾽ ὑπὲρ σέθεν αἴσχε᾽ ἀκούω 

Πρὸς Τρώων, οἱ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο. δ25 
: ἘΠ 
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᾽Αλλ᾽ ἴομεν - τὰ δ᾽ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ᾽ αἱ κέ ποθι Ζεὺς 

Δώῃ ἐπουρανίοισι ϑεοῖς ἀειγενέτῃσιν 

Κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον ἐν μεγάροισιν, 

Ἔκ Τροίης ἐλάσαντας ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούςξ. 



ππτοιΩυςςουο)ὁὦϑ9).. .........ὕἍ... 





ΝΟΤΕΒΟΝ ΤῊΒ ΡΙΒΒΤ ΒΟΟΚ 

ΑΒΟσΌΜΕΝΤ. 

8Ε ῬΕΒΤΙΚΈΕΝΟΕ, ΑΝ ΤῊΞ ΟΥΛΕΕΕΙ͂ ΒΕΤΎΉΕΕΗ ΔΟΜΙΤΕΘ ΑΝ «αὐ... 

ΜΕΜΝΟΝ. ᾿ 

Ὄσκινο {ῃ6 ὟΥἂΥ οἵ ΤΤΟΥ, {π6 ατθέκβ, Βανίηρ βδοκαβᾶ βοῖῃβ οὗ (ἢ 

ΒΙΏΔΙΙΘΥ ἴον Π85 οὗ {Π6 Τ͵οδά, ἀπά μανίησ οδίαί πὰ ἀπηοηρσ 1Π6 ΡΙα πᾶ Γ 

ἴνο ὈΘΔΌ ΙΓ] [6 1416 οαρίϊνεβ, Οἤτγβδὶβ ἀπά Βγίβδίβ, δ]οῖ 1ῃ6 [ὉΓ- 

ΤΉΘΥ ΟὗὁὨ ἴΠ656 ἴο ΑραπΊθιηποη, πὰ (Π6 ἰαϊῖθυ ἴο ΑΘἢ 165. ΟἾΤΥ565, 

ἴη6 δίπου οὗ ΟἸγυβ6,5, ἀπὰ ἃ ργίθβί οὐ Ἄροϊο, ἰΠΘΥΘΌρΡΟΠ σοτηθ5 [0 

16 ατθοίδπ οϑτὴρ [ὉΓ 1Π6 ρᾷγροβα οὗ ταπβοιηίηρ ἢΪ8 ἀδυρσῃιου ἔτγοτα 

ΒΙαυθσυ. Ηθ πηθοῖβ, Πουνθυϑυ, ὑνἢ ἃ Παυβἢ γοίυβδὶ ἴγοτ Α ϑαϊηθτη- 

ΠΟΙ, 8δη4, οη 8 ἀδραγίυσθ ἔτοιῃ [ἢ ρσθβθηθθ οὗ ἔΠ6 τποπδτοὶ, οὔθ 5 

ὉΡ δὴ ϑᾶγηθδβῖ ΡΥΔΥ͂ΘΥ [ῸΓ γθύσγθββ 8ἃπαἃ υθῆσθᾶηοθ ἴο {Π6 ΘΙ ΕΥ̓ ννοπι 

6 βθῖγθβ. Ηἰβ ἄρρθδὶ] ἰβ8 ῃθαγά, δῃὰ ΑροἹο τρί! δῖθβ οὴ {ῃ6 ατγθοκο 

ὈΥ ᾿πῆϊοϊησ ὕροη 1Π6 Ποβί ἃ ἀθβίτυσεινθ ρθϑί!θποθ. ΑΠΘΓ {Π18 Ρ65- 

{Π6π06 δὰ τασϑὰ [ὉΓ {ῃ6 5ρᾶ66 οὗ πἴπθ ἄδύβ, 6 ἢ} 1168 64}}85 ἃ σϑη- 
ΘΓΔΙ Δ55ΘΠΊΌΙΥ οὗὨ 1Π6 [ΌΤΟΕ5, ἀπά 145 δ] 5, 1Π6 βοοίβδυϑυ οὗ [ῃ6 

Οτθοΐδῃ ΔΙΠΊΥ͂, ἄθοϊαγα ἴο {ῃ6 σΟ]]Θοἰ θα ΡΘΟΡΙΘ [ῃ6 σαυ56 οὗἉ [η6 ῥΙασιιθ 

ὑπάσυ ἡ ἢ ἸΘῪ ἅτ βυῆθγίησ. Οὐδ] 85, δου Βοῖηθ Πϑβίϊδιίομ, 85- 
οΥθ65 1ῃ6 ρδββί!θποθ το ΑΡΟ]]Ο᾽ 8 ΔΏΡΟΥ δὲ [Π6 Τοῦ!58] οὗἩἨ Ασδιπειηηοῃ 

ἴο ταβίογθ ἴΠ8 ἀδιρῃΐου οὔ ΟἾγυβθθ. ΤΗΘγΘαροη ἃ υἱοϊθηΐ αυδτταὶ 
Θἤβι165 θοεΐνγθθη Ασδηηθπηποη δηᾶὰ ΑΘ 165, νυ ἢ ΝΟΒΊΟΥ βίγίνοβ (0 

Ρδοῖγ, θα {ῃ8 ᾿ππτηθάϊαΐθ στοβαϊξ οὗ νυν ῃϊο ἢ 15. {86 βϑίζυσθ ὈῪῚ Αρᾶ- 
τηθιποῃ οὗὨ Βτβδῖ8, ἴΠ6 ρυ]Ζ8 οὗ ΑΘἢ ἢ] 165, ουὔΐ οὗ σούθηρθ [ῸΓ 1Π6 ᾿οβὰ 
οὗ μῖβ οὐγῃ οαρίϊνθ ΟἸτυβϑὶβ, ΟΠ Π6 56 πᾶβ ΑἸΝΑΥ ἴο ΠΟΙ Τα ΠΟΥ. 
ΔΘ 165, ἰπ ἀησου, νυν Πᾶτανγβ Πἰ πη 5 ΙΓ ἀπ ἢΪ5 ἴΌγ6 65 ἔγυτα 1ῃ8 Τοϑὲ 
ΟΥ̓ ΤΠ6 ατεαξβ, πὰ σοπηρὶαἰπβ ἴ0 ἢϊβ τη μου ΤΙ θεΐβ, θπίγθαϊίηρσ ὮΙ 

το Ἰηΐοτθϑὶ Τυρ θυ ἴῃ ἢΪ5 θΘ ἢ δ! , ἀαηὰ ἱπάμποθ Ὠΐμ ἴο στὰπὲ βισοθββ ἴο 

1Π6 Ττοαη8, {πᾶΐ 1η6 ΟΥ̓ΘΘ ΚΒ τοδῪ [66] (η6 1055 οὗ {Π6 ὶγ Ὀγανθϑὲ νγδῖ- 

ΤΟΥ. {Πρ θυ, οα Ὀθίηρ Βυρρ!οαϊοα ὈΥ ΤἬΘε5, σταπίβ ΠΟΙ ΡΥΑΥΘΥ, Ὀυΐ 

ΓΠΘΥΘΌΥ ἰποθη565 910η0, 8ηἃ δῇ ΔΗΡΤΥ͂ ἀἰδϊοσιθ θηβι85 Ὀθΐνγθθη 106 
ΤΠΟΠΆΤΟἢ οὗ ΟἸΥΠΙΡῸ5 πὰ ἢΐβ Βροι56, π|} Υ α]οδπ ἱπίθγμοβαβ, δπᾶὰ 
δα ΧΙΘΤΟΌΒΙΥ οἤἴδοίβ ἃ ὀὐδωδίαι: Τ᾿ 

τι 
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ΤἼῊΘ Ῥοθη ΟΡΘη85, ἰπ {Π6 ἐσ πίϊι γϑὰγ οὗἩ [6 νγᾶσ, νυ ἢ 1Π6 νἱβὶ; οὗ 
ΟἾΓΥ 565 ἴο {μ6 ατθοίδη σαπρΡ. ΤῊΒ {ἰπ|6 οσουρίοα ὈΥῪ 1η6 ἤτϑί ὈοῸΚ 
ἰβ σΘΠΘΓΔΠΥ σοτηραϊθα δἱ ἔτνθηΐυ-ἶνγο ἀδυ5, ΠΑΠΊΘΙΥ. πἰηθ ἀυτίπησ [ἢ 6 
Ρασιθ, Οη6 ἴῃ 1Π8 Δ5ΒΘΙΏΙΥ οὗ 1Π6 ἔζγοαβ ἃπα 16 4υΔΥΓΕΙ οὗ ΔΘἢἢ]165 
ν ἢ ΑΔΓ ΘΙΏΠΟΗ, Πα ἴνγεὶνϑ (ῸΥ ΤΌΡ ΘΓ 5 βίαν δπηοηρ ἴῃ6 ἘΤΗΪΟρΙ- 
8Π85, δ ἢἰβ ΤΘΙΌΓΗ γοῖη δηοησ γΏΟΙΩ ὙΠΟ Ϊβ ΡΥθίδυβ ΠΟΥ θα θϑί 

ΘΟΠΒΌΪ, Πουγ νου, {η86 ποΐθ οἡ Υ̓θῖβθ 222.--- 6 5ΟΘη6 1165 δἱ ἢγϑβι 

ἱπ {πῃ6 ατδθοΐϊδῃ ΟδΓΊΡ, 6 σἤδηρσο5 0 ΟἾγΥβα, (ῃ6 τοβίάθησθ οὗ 

ΟἾΓΥ 568, πὰ ἸΔβι]Υ ἴο ΟἸγΙΏΡα5. 

΄ 

1-2. Μῆνιν ἄειδε ϑει, κ. τ. Δ. ““Βίησ, σοάδάδββ, {πΠ6 ἀδβίτυσοτινε 
νγαΐῃ οὕ Δ ἢ 165, βοὴ οὗ ῬεΙθιβ." ὙΤῆδ θαγά ἱπνόκοβ Ὁ ΔΠἴορο, 1ῃ8 

Ὧ056 οὗὨ ερὶς ροβίγυ, ἴο βίην. {πδΐ 15, ἴο ἱπβρίτα 1ῃ6 ροδὶ Ὠἰπη5θ Γ ἢ 

ΡΌΪ Δ Ὀ]6 ΔὈ}ΠΥ ΤΟΥ ΕἸ ΘΟΓαΐηρ, ἰῃ βοηνσ, (Πῃ6 ΔῆσοΥ οὗ ΘΠ 165 δπὰ 115 

ΤΠ] ΌΓΙΟῚΒ ΘΟὨΞΘΕ]ΏΌΘΠΟΘΕΒ ἴο ἴη6 ατοθοκβ. ΤῊ ορϑηΐπρ οὗ ἴῃ6 ΠΙδα ἢδξ5 

ὈδΘη ΤῸ Οἢ δατηϊγθα Ὁ. θοΪἢ ἃποϊθηΐ δηα τηοάθσῃ οὐ [16 5, [ῸΥ 1158. ὈΟ]ΑΪΥ 

Βυντγὶησ [Π6 Γρδάθυ ἱπῖο 1Π6 ΨΘΥΥ τηϊάβι οὗ δῆ [γ5.---ΟΌβουν ἴῃ μῆ- 

νιν ἴῃ6 αὔξθποα οὔ 1ῃ6 ἀδῆηῃίιθ τιῖο]θ. [π {Π6 οἱά ορὶς Ιδησύᾶρσο, 

1:6 ΔΥΓΪ0]6, ἃ5 ΞΈΘΉ, 15 ΠΕΥΘΥ θχργοεβθά. ὙΏθη 1ῃ6 ἔὈΓΠῚ5 ὁ, ἧ, τό, 

ὅἄχο.. ἀο ΟσοῸΥ ἴῃ ΗΟΙΏΘΥ, {ΠΟΥ βίαπα [ῸΓ {Π6 ἀδιηοῃβίγαςν 6 ΡΓΟΠΟΏη, 

ἐλὶδ, ἐλαὶ, ἄε., ομδησίπσ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔ]}}γ, ἰῃ ΟἿΓ ἰάϊοτη, ἱπῖο 118 Ρϑυ- 

Β0Π8] ργοποιη. (14. ΕΧΟΙΓΒΙΒ 1.) [ἢ ἐγαηβίαΐίησ. ᾿ῃΠΘΥΘίΌουΘ, [τῸΠ 

1π6 Ηοτηθγῖο ἰαπσθαρα ἱπῖο ΟἿΥ Οὐ, νγ)Ὲ 816 ἴο Ὀ6 συϊάθα ΘΠΙΪΓΕΙῪ ὈΥ͂ 
1π6 σοηίεδχῖ, 85 ἰη 1 αΐϊη, ν ἢ τοβρθοῖ ἴο [Πη6 διηρ]ουτηθηΐ οὗ ἴη6 Επηρ- 

15} ἀδῆπὶῖθ πὰ ἱπάθῆηϊῖθ ἃτι 1068. 

ϑεὰ. ΟΔΙΠΟρΘ 15 πηθδηΐ, {Π6 Τηι156 οὗ Θρῖὶς ροβθίγυ, γγῆο [5 οδ!]θα Ὀν 

Ηεβιοά (Τλεορ., 19) “116 τποϑὲ θχοο]θηΐ οὗ 8]},᾿ προφερεστάτη ἁπα- 

σέων .---οὐλομένην. ΤῊ ρορσίϊο ραγιοῖρ!6 ἤΘΥΘ ρΡᾶ5565 ΟΥ̓ΘΥ ἰπῖο 8η δᾶ- 

͵δοῖῖνθ, ἢ 1Π6 δοῖϊνθ βισπὶ ποαιίοη οὗ “ ἀδβίγυοι γ᾽ ΟΥ̓ “ [αἰ]. 

ἣ μύρι᾽ ᾿Αχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκεν. “ἍΜ ΉΙΟΝ ὈγουρσὨϊ σΟΌΠ11655 Β0Ποι- 

ἱπρβ Ὡροὴ 1Π6 ατθθκβ " [1 ᾺΈΘΓΆΠΥ, “ νοἢ ρΙαοοᾶ.".--᾿ Αχαιοῖς. ΤΙῃ 
ἘΟΙΠΘΤ᾽ 5 {ἰΠ|6 1Π6 16 νῦὰβ ΠῸ βσθποσαὶ ρρβ]δϊίοη ΤῸΓ 1ῃ6 αγθοΐδη τὰοθ 

(1η6 τοπὴ Ἕλληνες ὈΘδΙηρ 06 οὗἉ Ἰαῖο οτσίη). ΤῊ ροθῖ, ἐῃϑυθίοτσο, 

ἤδη ἢ6 τ Βῃ 65 ἴο ἀδβίσπδαίθ ἴη6 ατθθκβ σο]] οί νον, θηρίου [ῃ6 

ΠΆΙΏη65 Οὗ ΒΟΙη6 ΡΟΥΘΥΙΩΙ δπὰ συϊὶησ ἰγῖθε5. ΤῸΘ Ασμεδη γᾶο8 ὈΟΤΘ 

ΒΥΨΔΥ͂ δἱ {Π18 ρϑυὶοα ἴῃ 1ῃ6 Ῥϑὶοροηπδβιβ, δηά (ΠΘΥ Δ΄ ΠΘΠΟΘ Ραξ ΤῸΓ 

[πΠ6 ΟΥ̓ 8 'ἰπ θῆρα]. Οὐ ΟἴΠΟΥΓ Οοσαβίοηβ γα ἴᾶγθ Δαναοί ἃπὰ 
᾿Αργεῖοι. ν 

3-8. Πολλὰς δ᾽ ἰφβίμους ψυχὰς, κ. τ. Δ. ““Απὰ δυτ]οᾶ το Ηδᾶθ5 

ΠΙΆΠΥ͂ νδ]α πὶ 500}5 οὔ ἤθγοθβ." ΟὈβοσνθ, {μι ὈΥῪ “ Ηδά65᾽᾽ ἃ ρθύξοῃ 
ἰβ ὮΘΙΘ τηθδηὶ, (ῃ6 σοὰ οὗ 1ῃ6 Ἰονδὺ ογὶὰ. 80 ἱπ Ὑιγρ (28 π.ν 1.» 

᾿ 
ΠΡ ΩΝ 
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398), ““πιμϊίος Πθαπαῶπι ἀεηιυϊ ἐπι ΟΥοο."---α ἀἰ θγθποθ οὗ ορἱπίοῃ 
οχίβίβ ἢ γοραγά τὸ {Π6 τπηθδηΐηρ οἵ προΐαψεν ἴῃ {115 11Π6, ΤΩΔ ΠΥ ΟΟΙη- 

τηθηΐδίουβ ὑγδηβιαίίηρσ ἰζ “ ργεπιαίιτεῖψ βθηϊ." ΤῊΐβ, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, 15 ἴπ- 
οοτγθοῖ. ΤῊΘ ργθροβίἐοη πρό ᾿ὰ8 ὮΘΥΘ ἰῃ σοΙηροβί(ἰοη 1ῃ6 ἴΌΤΟΘ οὗἉ 

“ἐρηνγατα," ΟΥ̓Κ ΤΟΥνναγὰ,᾽" ἀπὰ προϊάπτω Πᾶ8 ἴΠ|6 ΠΠ 6 ΥᾺ] τηθδηΐηρσ οἵ 
“10 Β01] οανναγὰ,᾽" 1051 85 ἴῃ 1,αἰΐϊπ γγΧ6 ΠαΥΘ ργοίιτϑαγε, ργορείϊετε, 

φτοίγιιἀεγε, ΨΥ ΊΘΥΘ Ῥγο Ἠὰ5 ΠΟ Τϑίδγθηοθ Βα ΘΥΘΥ ἴο {{π|6. ΟὈΠΊΡΆΤΟ 

ΥΘΥ56 435 οἵ (8 ὈΟΟΚ, προέρεσσαν ἐρετμοῖς, ““1ὨΘΥ͂ υὐροά ἐογνναγά 

ὙΥΪ Ογ5,᾽" δηὰ 4150 “ροϊϊοπ. Ἀ)ιοά., 1., 3886, ΠΘΓΘ {Π6 ΤΌΤΤη προπρο- 

βιαζόμενοι '5 ΘτηρΙογοα τυ ἢ 1Π6 ἀουθ]θ ργθροβίψοη, ἰο ἀθηοίθ 116 

Βίγθηθυουβ οἤοτίβ οὗ 1Π6 Αὐροπδαϊβ ἴῃ Ρυβηϊηρ ΓΟΥνγατὰ ΤΠΘῚΥ 5} 10 

ἔτοια [Π6 Ἰαπὰ ᾿ηέο {ῃ6 868. 
αὐτοὺς δὲ ἑλώρια, κ. τ. Δ. ““Απᾷ τηδᾶθ ἐΠΘΙΏΒΘΙΥ6Β ἃ ΡΥΘΥ͂ [ὉΓ ἀορ5 

πὰ 811 δἰγά5,᾽ ἐ. 6.) τηδἄθ {ῃ6ῖγ. θοάΪ65, {πῃ 6 ργοποὰη αὐτοὺς Ὀδίπρ 

δαυϊναϊθηΐ ΠΘΥΘ, ἰῃ οῆδοΐ, ἰο σώματα αὐτῶν. ΟὔΒοῖνθ {Π6 τΤοῆδχῖνθ 

τηθδηΐηρ οὗ αὐτοὺς, ἰῃ6 ΟὈΙΐαι6. ο4565 οἵ αὐτός Βανίησ {Π8 ΌΥΟΘ 
ὙΠΘΠΘΥΘΓ ΠΟΥ Ὀαρσίη {Π6 σοηδβίσχαοιίοη. 

Διὸς ὁ᾽ ἐτελείετο βουλή. “ Απά γαῖ [Π6 1] οὗἩ 7ονθ νγὰβ 41}} [15 

ὙΠΠ6 υηἀογροίησ 118 ΔΟσΟΙΠΡ ἰΒὨτηθηΐ.᾽" ΤὨΐβ 185 βαίᾷ ρασθηίΐμοί- 
ΟΔΠγ. Νοιν! ηβίαπάϊηρ {Π6 ἤρτοθ γοβθηϊηθηΐ οὐ ΑΘ ἢ 1165, ἀπά {π6 

ἀἰβαβίγουβ σΟηΒΘα Θη665 Ὁ ΪΟἢ ΤΟβυϊ Θά ἔχοι ἰδ ἴο 1πΠ6 ΟΥ̓ ΚΒ, 51:1] 

«6 Μ0Ὶ} οὗ 7ονθ, ἐμαὶ ΤΥΟΥ βου] [8]1, νγᾶβ 841}1 1ῃ8 ὑν ἢ Π6 δάναποίησ 
ἴο ἰΐ8 δοσοιωρ! βῃτηθηΐ, ἀπ σοηγνθυ πρ [6 ΔΡΡΑΥΘΠΕΙΥ ἱπηρ] Δ Δ 0]6 
ψταίἢ οὔ (ῃ6 βοη οἵ Ῥεϑίθὰβ ἰηΐο ἃ πη η5 [ῸΥ ΔΟσοΙηρ] 5 ησ 118 6 πᾶ, 
ΤΊ αἰβαβίθυβ νοι θ6 [811 [ηΠ6 ατθοκβ ἴῃ ΘΟηΒΘαῦΘποα οὗ {Π6 ὙΠ ἢ- 

ἄτανναὶ οὐ ΑΟὮἢ11165 υτροὰ ἢΪ5. ζτ]6ηἃ Ῥδίσοοϊβ ἴο 1{Π6 θ4{{16- 6], 
δηᾷ {86 [8}] οἵ {ῃαὲ {τἰδηα τουβοά Ῥϑ 465 Ὠἰπηβ ΙΓ ἴῸ [8 ΚΘ ὮΡ ΔΙτη5 

ΠΟΘ ΓΊΟΓΘ, Δηἀ ὈΘΟΟΙΊΘ ΓΘΟΟΠΟ θα ἰο Ασαιπθηποη. Τἤθη δηϑαθὰ 
{1Π6 ἀθαίῃ οἵ Ηθοίοσ δηὰ 1Π6 [8]}] οἵ ΤΥΟΥ.---ἐτελείετου Οὔβουνθ 186 

ΡΘΟΌΪ ΔΓ ΤΌΓΟΘ οὗ {Π6 ἱτηρογίδοϊς ἰῃ ἀθποίίησ σοηξπυδηο8 οὗ δοίίοῃ. 
θ--. ἐξ οὐ δὴ, κ- τ. Δ. ““ἙτοΙὴ {Παΐ ὙΘΙῪ {ἰτη6 ϑνῇθη ΟΪἢ {Π6 50ῃ 

οἵ Αἴτγϑυβ, Κίπρ οὗ τηθη, δηά 16 φοάϊκθ ΑΘἢ 65 ἢγϑί βίοοα ἀρατί 
ἴον μανὶηρ υδτγοὶβα." ὙΠῈ νγογβ ἐξ οὖ Τϑίου θ8οῖς ο προΐαψεν 
ἃπα τεῦχε, ἀπ νγ»ῇ 6 Τθβοϊ θα ἃγ6 δαυϊναϊθηΐ (ο ἐκ τοῦ χρόνου δὴ, ἐξ 
οὗ. ΤῊΘ ρδγίίοὶθ δή, θη Ἰοϊηθὰ ἢ δῃ δανοτθ οὗ {ἶπηθ, οὐ, 5 ἱπ 

186 ργθβθηΐ ἰηβίδησθ, νυ ἢ ἃ οἸδυ56 ἱπάϊσαίίν οὗ 1ξ, ἀθηοίθβ ἃ ργθ- 
οἶδθ ροίηΐ οὗ {{π|6, Τὰ, Ἡθβίοα βαγβ, θη γοὰ ΠΘΔΥ [Π6 ποίθ οἱ 

1Πῃ6 οΥᾶΠ6, δὴ τότε χορτάζειν ἕλικας βοῦς, κ. τ. λ., “ΤΏ6Π 15 1Π6 ὙΘΙῪ 
{τὴ6 ἰο ΤὈΔΔΘΥ ν}6}},᾿ ἄο.---“τὰ πρῶτα. ὙΝΟΙΓ ἀἰϊδεϊησυϊβηθ5 θθίνγθθπ 
τὰ πρῶτα ἃῃι!ὰ ταπρῶτα, τηδκίηρ [ῃ8 ΓὈΓΠΊΘΥ Θαυϊνα]θηΐ ἴο γτε5 ργίπιας, 
1Π6 ἸΔΓΘΥ 10 ἐπιρτίπιϊδ. “ΤῊ Ϊ5, ΠΟΥΘΥΘΥ, 15 ἀθηϊθα ὉΥ βρλιαρο ιν τὰ 
πρῶτα ἰ5 ΠΘΥΘ Ρορίϊο [ῸΥ πρῶτον 

» 
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8-10. τίς τ᾽ ἂρ σφῶε, κ. τ. Δ. ““Ἀπὰ ψῇῆαδϊΐ οὁπ6, {Π6η, οἵ ῃ6 σοάϑ 

στουρης τποπὶ ΟΣ ἸΟρθίμοσ, 50 85 ἴο δοηίθπα ἱπ ΔΠΡΤΥ ννογὰβ 
Ηδγηθ )οἰηβ ἔριδι ἴῃ σοπδίγιοίίοη ἢ ξυνέηκε, Ὀὰϊ ὙΥ ΟἹ, νυ! [Ὧτ 

ΙΏΟΤΘ ΒΥΟΡΓΙΟΙγ, σοππθοῖβ Ὁ νὴ μάχεσθαι, τηακὶπρ ᾿ἃ ἀδῆπθ ΠλΟγΘ 

ΡΑΥ ΓΙ Ου]ΑΥΙΥ {Π|6 46 σοπίαϊηθα ἴῃ 115 Ἰα ἴΘΥ γ γθ, νὴ ἴῃ 115 σαν. 
ΘΙ] δοσθρίδιϊοη σϑίθυβ ἴ0 δ.ΙῺ5 δηὰ Ὀ]οοάβηθα, ὈὰΣ ΠΘΓΘ τοὶαΐθβ 

ΓΊΘΙΕΙΥ ἴο ἃΠ ΔΗΡΤΥ ΟΟἸ]ἰβίομ ἴῃ νογάβ. ϑοΙη6 σΧΑΙΩΤ Δ Δ Π5 ΞΌΡΡΙΥ͂ 
ὥστε Ὀδίοτα μάχεσθαι, Ὀὰΐ {15 15 ΒΑΓΟΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, ἴΠ6 ἰπῆηϊξῖνθ Ὀ6- 

ἴῃς ΤΓΘΘΙΥ ἀρρεπαβὰ ἴο ξυνέηκε ἴῃ ΟΥΘΥ ἔ0 πηᾶτκ [Π6 Ὑϑβαϊε. 
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός. “ΤῊ 8ο0ηὴ οὗ υᾶΐοπᾶ δπηὰ 70γ6,᾽ ἡ. ε., ΑΡΟ]- 

Ιο. ΤῊΪΒ ἰβ δὴ δῆβν ὺ ἴο [86 ρῥγϑοθάϊησ ααδβίίοη. ὸ 816 ποῖ, 

ΠΟΥΡΘΥΘΙ, ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ {πᾶῖ {Π6 Τη}58 ὨΘΥΒΘΙΓ ΠΕΓΘ [Δ Κ65 ὉΡ [Π6 5ίγαϊη. 

ΤῊ Ὀατὰ 51}}} βρθᾷκβ, θὰυΐ δῇϊεσ ἢανίησ ὈθΘη ἰηβριγθα ὈΥ 1ῃ6 πηι56 

ὙγὨΟΤῚ ἢ6 Πδ5 ᾿πνοκαά.--- ὁ γὰρ. ““ΕῸΓ [Π15 (ἀ611γ). Οὔβοῦνα παῖ 

ὁ ἰ5 ποῖ {Π6 Δ.γ.1016, δἰ ΠΘΥ ΠΘΥΘ ΟΥ̓́ΔΗΥ ΘΓ 656 ἴῃ Ηοιηθυ, θυ (6 

ἀδιηοηβίγαϊνθ ργομοῦη, δπᾶ δαιϊναϊθηΐ ἴὸ οὗτος. ΟΟΙΏρΡΑΓΘ ποῖθ οα 

γΘΙ56 1.- βασιλῆϊ. Αγρδιηθιηποηῃ.---ἀἀνὰ στρατὸν ὦρσε. ““Ἐπχοϊεᾶ 
τγουρσμουῦξ 1ῃ6 Ποϑί." --|ψξλέκοντο δὲ λαοί. “Απα [ῃ6 ΡΘορὶβ Καερί 

Ρδγιβ ἢ." ΟΌΒΘΙΥΘ [Π6 ἴογοβ οὗ ἴπ6 ἱπηρογίθοῖ. ΒῪ λαοΐ δΥΘ 

τηθδηΐ 1Π6 γδυὶοιβ {Ὑ10 65 ΟΥ̓ΘΟΙΏΤΠ 165 οὗἁὨ ννΒ ἢ 1[ῃη6 ΟΥ̓ΘΟΙ ἢ ΔΥΠΗΥ͂ 

νγᾶὰβ σοτηροβϑά. 

11-18. οὕνεκα τὸν “Χρύσην, κι τ. Δ. “Βεοδυ56 ἴῃ6 50η οὗ ΑἰγΘῈΒ 

μὰ ἰγϑαϊθα ὑπ ἱπαϊση "Υ {παΐ ΟἾΤΥΞΘΒ, [Π6 ῥγὶθβϑι.᾽" ΟὈΒΘΥΥΘ ΠΟ 

ἃραΐηῃ 1Π6 ἀθηηοηβίσγαιϊίϊνθ ἔογοθ οἵ τὸν. [{ 15 ποῖ {ῃ6 ΡΥΌΒ6 Δ. 016, 

ΒΙΤΩΡΙΥ ῥγθῆχϑα ἴο ἃ- ΡΥΌΡΘΥ πάᾶτηθ, θὰ ἀδποίθβ ἐλαὲ Οἤγυβεβ τ ῃο 

ΡΙΑΥ5 80 ἱτηροτίαηϊ ἃ ρατί ἴῃ ἴη6 Ἰθσθπα οἵ ἴῃ8 Τγοδη νγὯΓ; ἐλαὶ 

ΟἼγΥ 565, ὙΠῸ νγᾶ5, ἰῇ Οὴ6 56η856, {πΠ6 ΘΔ 856 οὗ ἔΠ6 ΤΘΙΏΟΓΔΌ]8 4 087- 

γ6] Ὀθίνγθθη ΔΘ ὮΏ}165 δὰ Ασαυηθιηποηῃ. 

ὃ γὰρ. “ἘῸΥ [Πἷ5 (ργἰοβι). --λυσόμενός τε. ““ΒοΙἢ ἴο τεάδβεπι. 

ΜΟΥ ᾿ἰΈΘΥΔΠΥ, “ ἴοὸ ἔτεα ἴῸΥ Ὠϊτη56 1}, 2. 6., ἃ5 ἃ ἰαἴμῃεσ. Οὔβοτνθ 16 

ἔοτοθ οὗ 1Π6 τηϊ Δ ἀ]6.---φέρων τ᾽ ἀπερείσι ἄποινα. “" Απᾶ Ὀτηρὶηρ ἃ 
θουπα 1655 τα βου,᾽ ὃ. ε., δῇ ἱπνδὶ 8 Ὁ]16 οη6. ΟὔΒοΥνΘ 106 ἴοτοθ οὗ 

1Π6 δοίϊνϑ ἴῃ φέρων : Ὀτπσίηρ ΤῸ ΔΠΘΙΠΟΘΤΙ, ὃ. Ἢ.) ΤῸΓ ἰβ. ΘὨ ]α. 
14--5. στέμμα τ’ ἔχων ἐν χερσὶν, κι τ. Δ. “Απὰ Πανίπρ ἴῃ ἢΪ5 Πα 8 

ἔθ6 πο οὗ τη6 ἔαγ- ἀατίϊησ ΑΡΟ]Ϊ]Ο οἡ ἃ σοϊάθῃ βοθρίτβ,᾿ἢ" ἡ. ε., αἰίδοὶ- 

δὰ (ο, ΟΥὙ γγουηᾶ δτοιπᾶ {6 5οθρίγα αὲ ἑἐλε ἑορ. "ΤῊΒ ργθροβιτοη ἀνά 
15 Τουπὰ τ ἢ ἃ ἀαϊϊνα ἴῃ (Π6 δριοὸ ἰδῆσιασθ, δηἃ 4150 διποηρ ἴΠ8 

Ἰντὶο νυ 6 Υ5, ἀπ ὰ ὀθηοίθβ ἴῃ 115 σοηβί γι οὑΟἢ ΟΠ ΠΟΘ ΟΥ ταϑβέ. 

Ἔμ6 ΠΠΙοὲ ἀπὰ 1Π6 Βοθρίσθ οὐ βίδῆ θοΐῃ ἀδποίθ [6 βαοθγάοίαὶ οοΘ, 

8η {(Π6 ΤΌΓΠΊΘΙ 18. οαἰ δὰ {Πη6 “ ἢ]16ὲ οὐ ΑΡΟ 0 θθδαῦβθ δοουβίοτηθα 
δ᾽ ΟἸΠΘΙ {ἰπὴη85 ἴο 06 ΟΥΠ ὈΥ ΟἾΓΥυ 565 ἀτουπὰ ὨΪβ ὈΥΟΥν, 85 1ῃ6 φγϊδβί 
ΟΥ̓ ταὶ σοᾶ. ΤῊΘ [Ο]ονίης νοοάουϊβ Τοργοβθηΐ ὉΔῸΚ ἀπὰ ΠῸΠΙ 
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σ«ἰοννβ ̓ οἴ 16 οαᾶβ οἵ βέαίιθ5 οτὰ Ηδυου]απθῦχῃ, οἢ ἡ οι 6 ρὲ 

οαὶνθ {86 ΠΙΙοί. 

ὙΠ6 Θδυ θυ δαϊτίοηβ πᾶν στέμματ᾽ ἔχων, ΤῸΓ ΜὨΙΟἢ Η. Βίθρπθηϑ 
δαδδιϊταϊοα στέμμα τ᾽ ἔχων, ϑνὨΪΟἢ Πᾶ5. θ66η (Ὁ]]ονγθᾶ Ὀγ Ηδγηθ ἂπά 
οἴδοῖβ. [{ 15 σουίδ Η]Υ̓ {Π6 ΡΥΘίδγδὈ]6 τθδάϊησ, δηὰ ννουἹά ἀρρθαῦ ἴο 

06 οοπῆτντηθα ὈΥ στέμμα ἴῃ γοῖ86 28. Τῇοβθ σοΙ Θηϊδίοῦβ ΓΘ 
ΜΊΟΩΡ ὙΠΟ ΒΌΡΡΟΒΘ στέμματ᾽ ἴο ΤΟΐΩΓ ἴο ΠΙΙΘῖβ. οὐ νγοὺὶ ψνγαρρϑᾶ 
δΤΟυ πα ἃ 58} οΟΥ Ὀγαποῖ αἴθ {Π6 πηδΏΠΕΥ οὗ Βυρρ!αηΐβ. ΤΠΐ5. ου5- 

τοπι οἡ ἐπ6 ρατί οἵ βιιρρ! αιῖ5 ννὰβ ποῖ Κπονγη ἴῃ Ηοπηοσίο ἐἴτη68, θὰΐ 

ΟΔΠῚ8 ἰπ ἢ ἢ ἃ Ἰαΐθυ ἀσθ. ἘΘΌΔΙΥ͂ ΘΙΤΟΠΘΟΙΒ ἰ5 ἴΐ, πούνν Πβίδηαϊησ 

[Π6 δυϊμουι νυ οὗὁὨ 1Π6 ΤηΐποΥ 5οΠο] αβϑίβ, ἴο πιᾶκ στέμμα 5 ση “ἃ 
οτόνγῃ οὗ ὈΔγ." [Ιη (Π6 ἢγβί ρ]δ66, ἴη6 οΥπδιηθηΐ ἰθυτηθα ἃ οὔοννη 
νγὰ5 ποῖ 85 γοῖ Κποόονγῃ ἴῃ ἴΠ6 {{πη6 οὗ ΗοΠΊΘΥ ; δῃ4, ΒΘοΟΠΑΪΥ, 1Π|6 

Ἰοσεπᾶ οὗ 1Π8 τηρίδιπουριοβὶβ οὐ ῬΑΡἢΠ6 νγὰβ βαθβθααθηΐ ἰο {Π6 Ρο- 

οἴ 8 ἄᾶγ. Ῥορθ᾽5 {γδῃβιαίίοη, {μουθίοσθ, οὗ ἃ “"Ἰδυσθὶ -οσονγη᾽ 18 

ντΟηΡ. , ᾿ 
σκήπτρῳ. ΤῊΘ σκῆπτρον ΜΒ ῬΓΟΡΘΙΥ ἃ βία. Α.5 {Π8 5βίδῆ ννὰβ8 

564 ποῖ ΠΊΘΥΘΙΥ ἴ0 ΞΒυρροτΐ {Π6 βίβρβ οὗ 1Π6 ἀρϑρᾶ δπά ἱπῆγι, θαΐ ἃ5 

ἃ γθᾶροῃ οὗ ἀθίδποθ δπὰ δββδυϊξ, {Π6 ρυί 6 56 οὐ μδοϊ 08} σαττΥ- 
ἴῃσ ἴδ θαθοδῖηθ ϑιθ]θιηδίίο οὗ βἰζαδίϊοπ δηᾶ δυϊμουγίίγ. Ηθποθ γγ6 

Βπὰ {Π6 Βοθρίσθ θοῦπθ ἴῃ δησίθηϊξ {ἰΠ|65, ποῖ ΟἿΪΥ ὈΥ Κίησϑ, ργΐ ΠΟ 68, 

δηὰ ἸΙϑδάθυβ, θυϊ αἰβο ὈΥ ἡπάσθβ, μθυδὶ 5, ρυθβϑίβ, ἀπ βθοῖβ. ΤῊΘ 

ΟΥ̓ σῖπ 4] ννοοάθη βιδῆνς ἴπ ΘΟμΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ [[5 Δρρ!ἰσδίίοη ἕο 1Π8 1.368 

δὲ ἀδβουίθϑα, γϑοθῖνθὰ ἃ νδυ θίῦ οὗ οὔπδπηθηΐβ Οὐ δι ]θηβ. Τὶ 
ΘΑΓΥ ὈδοδτηΘ ἃ {γχυποίθοῃ, ρΡίοσοθά νυ] σοϊάθη ΟΥ 5, Υ βίυβ 

(Οοτραγα νϑῖβθ 346.) 1ὸ 88 αἷβὸ δητγίομθα συ Ἱἢ σϑίηβ, ἀπ νγὰ8 

ΒΟΙΩΘΕ 65 τηδῦ8 οὗὨ ργδοίουβ τηθίαἶβ ΟΥ̓ ἱνοσυ. Τῇθ ννοοάοσαΐξ οη 1Π6 

Γ]Π]ον σ᾽ Ρᾶρ6, ἴα Κη το ἃ ἤσι}]6 νᾶ86, δηα ταργαβθηείησ ΖΞ η685 
(ΠΟ δὰ ὈΥ Αβοδηΐαβ, ἀπ σαιγγίησ ΟΥ̓ ἢΪ8 ἔα Π6Γ Αποἢΐβοθ, ῃ0 

ΒοΙ45 1ῃ6 βοορίγθ ἴῃ ἢἷβ τῖρῃϊν μαπά, ον" [15 [ΌΓΠῚ 85 θα ὈῪ Κίπρϑ. 

17-18. καὶ ἄλλοι ἐῦκνήμιδες ᾿Αχαιοί. ““Απά γ6 ΟἸΠΘΥ νγ»6]]-στοανϑᾶ 
Οτθοκβ.᾽ ΤΠ σΤΘΑΥ͂Θ, ΟΥ̓ κνημίς (πῃ 1 Αἰίη, οογεα), σον ογθᾶ 1ῃ6 ἰοσ ἴῃ 

{τοπΐ, ἔγοῖη ἔῃ 6 Κπθθ ἴο 1ῃη6 ἀπκῖὶθ. ὙΤπαΐ (πΠ6 ασθοκβ ἴοῸΚ στοαὶ ἀ6- 
Ἐρπὶ ἰπ μα πάβοιηθ συθαν 88 ΓΊΔΥ Ὁ6 ἰηΐοτγοα ἤτοτη [Π|6 δριτμϑὲ θηρίου. 
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θα ἤθὲθ δηὰ βἰβθννῃθίο, 85 8530 ΠΌΓῚ ΗΟΠΊΘΥἧΒ ΓηΪπς 6Π6585 ἴῃ ἀσθβοσι- 

Ὀίησ ΒΟΠῚ6 οὗὨ {Π6]Υ ραγίβ. (Ὁ ηρδτα ποΐθ οὴ ΒΟΟΚ [Πϊ., γθυβα 331.)--- 
ὑμῖν μὲν ϑεοὶ δοῖεν, κ. τ. Δ. ““Ὁπῖο γουῦ, ἱπά 664, τηΔῪ 1π6 σοάβ, 0 
ΟΟΟΘΌΡΥ [Π868 ΟἸγΙΩρίδἢ ΓηδηβΙ0Π5, σταηΐ ἴο 580 Κ [ῃη6 ΟἸτν οἵ ῬΥΪΔΠΊ, 

Δη ἴῃ βδίδιυ [0 ΘοπΊ8 ππΐο γου ΠΟΙη6." ΜοΥΘ ΠΠΓΘΥΆΠ]Υ, “ἀπ ΠΔρ- 

ῬΠῪ ἴο ΘΟΙΊ6,᾽" ἄορ. Οὔβοσνθ {π6 ορροβί[ἴοπ Ὀθίνγθθη μέν, ἴπ 118 

Ραζί οὗ {ῃ6 ββαπίθῃςθ, δηᾶ δέ 'π παῖδα δέ. ΟΌΞΘΙΨΘ, 4150, [86 56 οὗ 

1Π6 δογὶβί ἴῃ δοῖεν, ἐκπέρσαι, ἀπ ἱκέσθαι, ἰο ΘΧΡΥΙ655 1Π6 ΞΡΘΘΟΥ οο- 

ΦΌΤΤΘΠΟΘΘ οὗὨ οογίαϊη νυ Ἰβῃθα- ΤΟΥ ονθηΐβ. 

19-20. παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λῦσαί τε, κ. τ. Δ. “Βαϊ θοΐἢ το]δαβθ πίο τηδ 

ΓΩΥ͂ ΟἾ] ἃ, ἀπα τϑοϑῖνθ {ῃ158 σα ΠβΌτ." ΤῊΘ ἱπῆηϊῖνθ5 λῦσαι ἀηᾶ δέ- 

γεσθαι ΔΥ6 ΠΟΙ ΘΙηρΙ οΥ θα 85 ἱπηροσδίϊνθβ, ἃ οοπβίγαυοίοη τυ οἢ Ησρτ- 

ΤΏΔΠΠ ΤΟΡΑΓΩ͂Β ἃ5 ἃ Τοηηδηΐ οὗ {Π6 ΟἹ] 5ΙΤΩΡ ΠΟΙ ΤΥ οὗὨ [Π6 Ἰαησαδρθ, ἰῃ 

νΒΐοἢ 116 δοίΐοη σϑααϊγθα 15 ΘΧρυ ββϑαᾶ ΒΥ͂ ΤΏθ8η5 οὗ ἴΠ6 γϑιῦ τιβθὰ 
ΔΌΒΟΙαΙ ον, Που ΔΗΥ͂ 6]Πρ5ῖ58. Ὑὔὀόό Βᾶγθ σίνθη λῦσαί τε, ΜῈῊ 

Ηδυπθ. ΤῊΒ οἱ τϑδαϊηρ λύσατε, [ῃ6 ῬΘΠῸΪ οὗ νΥ ΐΟἢ 15 Βῃοτῖ, νἱο- 
ἰαἴ65 1Π6 Τηθίγθ, ἘΠ1655 Ῥγ78 ΠδΥΘ ΤΘΟΟΌΥΒΘ ἴο {Π6 ἀοοίτίη οὗ {ἢ 6 ΔΓ515, 

ΟΥ̓ ΟΨΟΒΌΓΑ] ρΡᾶυ56. ΒΆΓΠ65᾽5 λύσασθε οἴδπαΒ ἀραϊπϑὶ {ῃ6 56η86, ἰη- 
ἈΒΙΠΌΟΝ 85 ἴπΠ6 ΟὙΘΘΚΒ 8΄6 Θηΐγθαίθα [0 γθθᾶ58 ΤῸΓ ἃποίῃου, ποῖ [Ὸ᾽ 
1Πϑτηβοῖνθβ, δηὰ {πουθίοσθ {Π6 τηϊά 416 σαηποὶ βίαπα ἤθσθ. ΟἸδικ 

γοδαβ λύσαιτε ἀπ δέχεσθε, ἰο ΝΜ ὨΪΟΙ πο πηαίθυϊαὶ οΟὈ]θοίίοη οδη οχ- 
ἰβῖ, βίποθ [πΠ6 ορίδιίϊνθ λύσαιτε 7111 ᾿ΤΏΡΙΥ {Π|6 Θαγηθβὶ θη γα Υ Οἵ 
ΟἾΓΥ565 ΤῸΓ [Π6 ἱπηπηθαϊαΐθ γθ]θα56 οὗ ῃἷβ ἀδιιρ θυ, συ ἢ ]6 16 οἤδησθ 
ἴο 1Π6 ἱπηρογαίϊν ἴῃ δέχεσθε ἀθηΐθ5 ΔηΥ τοὶ ποΐίδηοθ ἰῃ ραυίηρ 1ῃ8 

ΤΆΠΒΟΙΏ, ἰπ 6856 Οὗ ΒΟ ἢ. ΤΕ]ΘΑΒ6. 
τὰ ἄποινα. ΟΌΞΘΙΥΘ ΠΘΙΘ ἰῃ6 ἴοτοθ οὗἩ [Π6 ἀθιηοηβίγαϊμν τά, ἴοι 
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ταῦτα, ἃ5 ἱπαιοαί πα ἃ σϑβίυσθ οἡ 1Π6 ρατί οὗ ΟἾγυ 5865, γγῆο Ροϊπίβ δἱ 

16 ταηβοπι ΜΝ ὨΪΟἢ ἢ6 Πᾶ5 Ὀτοῦρσῃης ἡ Ἱἢ ΠΐΓη. 

231-25. ἐπευφήμησαν αἰδεῖσθαι, κ. τ. Δ. ““ΤοΒιΠ6α ΒΥ Δοο]δτηδίϊοπ5 
1Π6ῚΓ αββϑϑηΐ, θοΐἢ το σΘύθσθ πο 6 1Π6 ῥγίδϑέὲ δπᾶ ἴο σθοθῖνθ 1ῃ6 βρ]6η- 

ἀϊά γταηβοπη.᾽ ΟὈΙΏΡΑΓΘ, ἃ8 τορατὰβ ἐπευφήμησαν, ἴῃ 6 ΘΧρΙαηαίϊοπ 
οὗ [Π6 Τηΐποῦ βομο]αβέ : μετ᾽ εὐφημίας ἐδόησαν. Ῥ]αΐο, ἴῃ ἢΪ8 τηρίᾶ- 

ΡὨγαβ 5 οὗ 1ῃϊ5 ρατί οἵ {Π6 Πίαᾷ, μα5 οἱ μὲν ἄλλοι ἐσέδοντο καὶ συνῇ. 
νουν.---ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι, κι τ. Δ. ““Βαΐ ποΐ ἴο 1Π6 50η οἵ 
Αἰτϑὰβ νγὰβ ἰδ ρ᾽θαβίης ἴῃ 500]; οὐ 1Π8 ΘΟΠΊΓΑΤΥ͂, ῃ6 αἰβηγββθα ἢΐπ 

τυ ον, ἀπ δαάθὰ {μθγθαπίο ἃ Ὠδυβὶὶ ἱπ] απο η.᾽" (ΟΟΙΊΡΔΓΙΘ, 85 τ6- 
βατὰβ {Π6 ἴΌτοθ οἵ κακῶς, ἴΠ6 ΘΧρΙαπαίίοη οἵ Ρ]αΐδτοῃ (1 Απιά. Ῥοεί., 

Ρ. 67, ΒΕ.) : κακῶς, τουτέστιν, ἀγρίως καὶ αὐθαδῶς καὶ παρὰ τὸ προσῆ- 

κον.---κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ, κ. τ. Δ. ΟΌΒΕΥΥΘ ΠΕΥΘ {Π6 δάνθσγθίαὶ ἔοτοθ οὗ 
ἐπί, ““1ῃογθαηΐο,᾽" ΟΥ ““ Ὀ651465.᾽ [Ιῃ 1Π8 οΟἸά6Υ βέδίβ οὗ [η6 ἰδῆσιασθ, 

85, ἴῸΓ ΘΧΆΤΩΡΙΘ, ἴῃ ΗοτΊΘΥ ἀπά Ηδσγοαοίαβ, ᾿ξ 15 ἃ ὙΘΙΥ σοτητήοη {πη 

ἰο ἅπά [Π6 ργϑροβί ἰοη δηᾶ 1Π6 γϑυῦ βθραγαίθα ὈΥ͂ Οἰ ΒΟΥ γοσᾶβ. ΤῊΙ5 

8 ποῖ ῬΓΟΡΘΤΙΥ ἃ ἐπιδδὶβ, ἐμαὶ 15, [ἢ6 βερατγαϊΐοη οὔ ἃ γοτὰ πβϑᾶ δἱ 

τῇ εἰπ16 ἴῃ [15 σοτηρουπάθα (Ὄγπι ; θαΣ ἐπ Ῥγθροϑβί ἴοηβ, δὲ {η18. ρ6- 

τὶ οα οὗ [ῃ6 ἰΙδησίασθ, Βουυ δα ΤΑΙ ΠΥ 85 δάυθυθ5, ἡ Π]Οἢ ὑΤῸῚΘ ρΡαΐ οἰ ΓΠ6Υ 

Ἰτη πη] ας ον ὈΘΙΌΓΘ ΟΥ̓ δἴϊζου [ῃ8 γϑῦῦβ. Αἴ ἃ ἰδίϑυ ρουϊοᾶ, μουγθΥθυ, 

ΡΥ ΓΙ ΘΌΪΑΥΥ ἴπ Αττῖς, (Π6 οοτηροβίἑϊοπ ὈΘοατηΘ ΤΟΥ͂Θ ἩΤΤΩΪΥ͂ Θϑίδὺ 

᾿Ιἰβῃθᾶ, ἀπά ἐπ ργθροβί 0 η5 γΟΥΘ σοηβίαθσθα 85 ἃ ραγί οὗ ἴΠ86 νϑὴῸ 
(γιὰ. ἘΧουτβυβ 11.) 

206-28. Μή σε κιχείω. “1,δἴ τὴη6 ποῖ πὰ {Π66.᾽ ΜοΙΘ ᾿ἰζοσα νυ, 

“Ἰδὲ τὴ ποῖ οδΐοῃ [η66.᾽ ΟὈΒΕΘΥΥΘ {Π6 ἴοτοθ οὗὁὨ ἴῃ6 βυδ)]αποίϊνο. 

ΘΟΠΊΘ ΘΟΠΙΘηϊΔΙΟΥΒ ΒΌΡΡΙΥ ὅρα, ΟἰΠ6Γ5 φυλάσσου, ὈδίοτΘ μή. ΤΉΘΙΘ 
5, ΒΟΨΘΥΘΥ, ΠΟ πᾶ οὗἉ ΔΗΥ͂ 611Π|0515 αἵ 411. Τῇ βίτοησ δϑιηοίίοη οἵ 
[Π6 ΒρΡΘΆΚΘΥ ΒΌΡΡΙ165 1ῃ6 Ρ͵δοθ οἵ ΔηΠΥ͂ υϑτῦ.--ἢ ὕστερον αὗτις ἰόντα. 

“ΟΥ̓ ΒΟΙΘΔΙΟΥ οοϊηΐησ ἀρσαίη.᾽ Αὐὕτις, ἃ5 ἃ τοδάϊηρσ, ἰβ Βοοσ δηδ 
[ΠΟΘ Ιοηΐς ἔμδη αὖθις.---μή νύ τοι οὐ χραΐσμῃ, κ. τ. Δ. “1,68ὲ, ἴπ 
ἐμαὶ δυθπί, {ῃ6 βοδρίσγθ δπὰ {Π6 ΗἸ]οὲ οὐὗὁἩὨ 1ῃ6 σοᾶ ργονθ ἴῃ σϑδ 
οὗ πὸ ἀγδ]].᾽ ΟὈβογυθ 1ῃ6 ἴΌτο6 οὗὨ νύ (Βῃοτίθπηθα ἔγοπι νυν), 8Π8]ο- 

005 ἴο 16 ΤΟΥ͂Θ ργοβαὶς οὖν. 50, ἀσαΐπ, τοὶ [5 ἤθύθ 16 [ΌΤΟΘ οἵ 

τῷ ὄντι, “ἴῃ ΥΘΑΙΕΥ,᾽) “ἴῃ {τυ ἢ." ΟὈΙΏΡΑΙΘ, 85 σοσαγβ θοίἢ {Π656 

Ρατίῖο!θβ, {η6 οοτηρουπᾷ ἔοτπι τοίνυν, ΤΟΥ τ» ΒΙΟἢ, 'ἰπ θΟΟΚ νἱΐ., 352, ντθ 

᾿αΥ6 τῷ νυ.---σκῆπτρον καὶ στέμμα ϑεοῖο. ΒΥ ““1Πη6 Ξοορίγο δηὰ [ῃ6 
ΠΙΙΘὲ οὗ 1η6 σοα᾽ ἃγθ τηϑθαπὶ ἴῃ6 βοθρίτθ, απὰ ἢἸ1δὲ νυ μίοῃ ἢ 15 δ6- 
ουβίοπηθα ἰο ΥΥ6ΑΓ 85 ἃ ργίθβί οὐ 1Π6 σοά. Οοιηρατθ ποΐθ οἢ Υθ 56 14. 

29-92. Τὴν. “ὙΠ15 ἀδυρῃτου οὗ τμϊπ6.᾽ Οὔβοτυθ [Π6 ἀδπιοηδβίγα- 
εἶν ἴὍΌγΟΘ οὗ τὴν, ψνϊοἢ ἀοθ8 ποῖ ἤθΥθ, ὨΟΎΥΘΥΘΥ, τοίδυ ἴὸ ΟΠ γυβοῖβ 

85 θδίηρ ργθβθηΐ, θὰϊ ΟΠ]Υ ΠΘΔΥ δὲ ἢαπά. Ο εἶβθ, ἀπ ρϑυῇδρϑ ΏΟΥΘ 

ΘΟΥΤΘΟΙΥ, το 16 τη θη 858 ανίησ Ὀ66η πὲ τηθπιοπϑᾶ ἴπ ἮΘΥ [8- 
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[86 Υ᾽5 ΞΡΘΕΟἢ.---ἐγὼ. Ἐπηρμδίϊο, ἀπ ἱΠΟΓΘίΌΣΘ ΘΧΡΓΘΒβθα.---πρίν μὲν 
καὶ γῆρας ἔπεισιν. ““ΘΟΟΠΘΥ ὭΡΟΙ ΠΟΥ 5}8}} Θυ θη οἱ ἃσ8 δοιηβ,᾽ ἐ. ἐ.» 

886 58}8}} Τα Υ Τα πηδίη ἃ οαρίϊνϑ οὗ στηϊπθ, βύθὴ ὈΠῚ1 οἷά ἃσθ 5}8]} 
ΘΟΠΊΘ. ὭΡΟΠ ΠΟΙ. ΟὈΟΙΏΉΡΑΓΒ {Π6 Ἔχρίαπδίίοη οἵ Ηδυπθ : ““ Ροίϊιις {ἰα 

εοπδεπεδοεί αρμα πιε ἴηι δεν σοπάικίιοπε." “ΓῊΪΒ οἰδυβθ 15 οἴϊβη θυῦσὸ 
ΠΘΟΏΒΙΥ ἰγαηβιαϊθα 85 [ὉΠΟΥ͂Β : ““ὈΘΙΌΓΘ ουφη οἱὰ ἂρ σοῖῆθβ Ὀροῆ 

ΠοΥ." ϑυοῆ ἃ τηθᾶπὶπρ, ΠΟΥγΘΥΘσ, ΟἹ] ἀ Τραῦϊγ [ῃ6 γοτὺ ἰο θὲ τῇ 

16 ἰπῆπηϊεῖνθ. ΟὔΒοσνθ, ἢ τοραγὰ ἴο ἔπεισιν, ἰΠαΐ εἶμι, “10 σο,᾿" 

ἄχο., Π85 ΤϑρΈ τ] ἴῃ 1Π6 ρΡγαβθηΐ 1Π6 βρη βοδίίοη οἵ [Π6 ζαΐατα. 

ἐν "᾿Αργεῖ. “1η ῬεΙοροπηθβαβ." ΒΥ͂ Ἄργος 18 ΠΕΙΘ. τηθδηΐ, ποΐ 
16 ΟἷΕΥ οὗ {Πδΐ ΠΆΓΏΘ, [ῸὉΓ {Π}15 νγὰβ ὉΠάΘΥ 1Π6 βυνὰν οἵ Ὀἰοπηθάθ, θυ 

ἃ Ιᾶατσθ ρογίίοη οὗ [Π6 ῬϑΙΟρο 6508, πο] αἸηρ ΡαΓ ἸΟΌΪΑΥΙΥ 1Π6 Οἰτ165 

οἵ Μυοθπξ δπὰ ΤΊγυηβ, δηἀ σοῃϑβειυζηρ, ΔΙοησ τ Ἰἢ ΤηδπΥ δἀ]δοθηΐ 

ἰβιαηάβ, 1η6 Βϑθγθαϊ αυῪ ἀομηϊπίοηβ οὗ Αδδγηθίηποη .---Ἰστὸν ἐποιχο- 

μένην. “ῬΙγίῃρσ {Π6 Ιου." 1ιΠΈΘΥΆΠΥ, “δοίης ἀπίο {Π6 ἸοοΙη.᾽" 

ΤἼΒ Τοίδγθησθ ΘΓ 15 ἴο [6 ὈρΓΙσἢϊ ΙΟΟΠΊ, {Π6 τηὰπαρσογηθηΐ οὗ νυ ἢ 

τοηυϊγθαὰ {Π6 ἔδιηδ]8 ἴο βίδηα, ἃἀπὰ τῆουθ δθουῦΐ, ἂ ὁΠ6 {ἰπ|6 σοτηΐησ 

τονγαγά, αἵ ἃποίῃου γθοθαϊηρ ἔγὸτῃ ἢ. ΤὭΏΘΥΘ νγὰβ αἰβὸ δηποίῃου κΚιἰπὰ 
οὗ Ιοοπ], αἵ νυ οι (ΠΘῪ βαῖ. ΤῊ δηποχϑᾶ νοοάοσυϊ σῖνθβ {ῃ6 ρῖο- 

ἴυγ6 οὗ ΟἸΓΟΘ᾽ Β ἰΙσοπῃ, πῃ Π6 ὙΘΥΥ͂ δηοίοπΐ ΠΠΠυτηϊπαῖθα τηδηαβουὶρί οὗ 

ΨΊΓρῚ 5 ΖΕ π6Ι 4, ργοβοσυθὰ δ Βουηθ ἰπ {Π6 Υ᾽ αἰΐοδη ΠἰθτΑτΥ. 

Ἴ 
“--- 41 

καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν. ““Ἀπὰ ρῥγδρατίηρ ΠΥ ΘΟΌΟἢ." Α δὰ 
ΡΒΘΙηἶβπη, ἱπσοὶ νη σ ἃ τη ἢ σΤΌΒΒΟΥ ἰάθα. ᾿Αντιόωσαν 15 Θααϊνα]οηΐὶ 
ΒΘΓΘ, 88 16 οΟ]ά στδιηπηδυϊδ 5 ΘΟΥΤΘΟΙΥ Θχρ αΐη ἰδ, ἴο εὐτρεπίζουσαν, 

δηὰ {Π6 ρῇγαβθ λέχος ἀντιᾶν ἴ5 ῬΓΘΟΙΒΘΙΥ Δπδϊοσουβ ἰοὸ λέχος πορσύ- 
νειν, ἴῃ ὈΟῸΚ [ἰ]., 411, ἀπὰ Οἀ., ἰϊ., 403. ὙΥ6 πηυβὲ Ὀ6 στοαὶ, ἴῃ τηΐ5 

ῬάᾶΞΒΆσθ, ποῖ ἴ0 ἐγαηβίαΐθ, 85 ΒΟΙη6 40, “" 5ῃ)δυϊ σ᾽ ΓΩΥ ΘΟΙΘΝ,᾽ ἃ τποᾶθ 

οἵ τοπάϑσγίησ νηΐ οἢ ὑοῦ] τηλκθ ἴῃ 6 ΟὙΘΕΚ ἱπη 9} Ὁ βογηθίῃϊησ τῦϊβηθα 
[ῸΥ δηὰ ἀδβίγεᾶὰ οἡ 1Π86 ρατί οὗ 1Π6 ἔδιηδ]6 οαρίϊνθ, ἃ τηϑδπίηρ ἀϊγθοῖ- 

ΙΥ ορροβῖϊθ ἴο 1η6 βρίγι!ε οὐ 1η6 οοπίθχί. ᾿Αντιῶν, ἢ 1ῃ6 σερηεθο 
λέχεος, ουΪ]ὰ ὑπάουθίθα! Υ τηθᾶὴ “ἴο ρατίακ οὗ" ΟΥ̓ Ἂ“ΒΠΔΥ.Θ ΤΩΥ͂ 

σουοἢ ;᾽ Ὀυΐ ποὶ νυ 1ῃ6 ἀαςοιιδαίυε, ἃ5 π΄ 1ῃὴ6 Ργθβθηΐ ᾿ἰμβίδῃοθ 

:Βιιίνιαπη, 1,εαϊὶ, νοὶ] 1ἱ., Ρ. 10.) 
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᾿Αλλ’ ἴθι. “60, ἔθη." ΜοΥθ 1ἸΘΥΆ ΠΥ, “ (ΤΥ ποῖ, {Π| 6}, ὅμι φο.᾽ 

ΤῊ αὐτυρὶ 86 οἵ ἀλλά Π6γθ ἰβ ἱπίθῃδα ἴὸ τρδᾶτκ βίτοηρ δχοῖϊθ- 
μηθηΐ.---σαώτερος ὥς κε νέηαι. “Ἰῃ οτάθγ {Ππαᾶΐ ἰΠοὰ τηᾶγοϑϑβῖ, ἴῃ ἰμδὲ 

δυθηΐ, ἀθρατί νν ἢ στϑαῖθυ βαίοι νυ." ΟΌΒουνΘ ΠΟΘ (6 ἴοτοθ οὗ κε 

(ἀπαϊυσοὺβ ἴο ἄν ἰῇ ΡΓγ056), ἀηᾶὰ σοηϑβυ]δ [Π6 Τϑιηάγκβ οἵ Ποπαϊάβομ 
οἡ 18 ραγίοϊθ. (Νειο Οταίψίι5, Ρ. 248.) “ 

838-36. ἔδδεισεν δ᾽ ὁ γέρων. ““ὙΠπαΐ οἸά τηᾶῃ {ΠΘγθαρομ ὈΘΟΔΠῚΘ 
αἰτγαϊα." Οὔβεγνυθ, ἀραΐῃ, (ἢ 6 ἀθιποπβίγαι γ6 [ΌΓΟΘ οὗ ὁ, ἃ5 θαυ ϊναὶθπὲ 
ἴο οὗτος οὐ ἐκεῖνος : ἰῃμαῇ Βᾶτη86 ΟἾΥΥ 565 οὗ ψ ποῖα {Π6 θαγὰ μᾶ5 ἰυδὲ 

θθθὴ βρβακίησ.---ἀκέων. “Τὴ 5116 η06. ἨΗδ υἱίο᾽β ποῖ 8 ῬΥΑΥΘΥ 

ἴοῸΥ νσϑηρθᾶηοθ ὑπ} ουὖΐ οὗ μϑατίηρ οὔ [6 ατθοίδη μοβί. Ηθηοθ 1Π6 

᾿ ΤΟΊ Οὗ 186 Βομο αβῖ, ἰῃ δχρι πδίίοῃ οὗ 15 βῖ]8 ποθ : ἕνα μὴ ἀκού- 
σωσιν οἱ" πολέμιοι.---παρὰ ϑῖνα πολυφλοίσθοιο ϑαλάσσης. “" Αἰοπᾷ 
106 5ΏΟΥΘ ὈΓ [Π6 ἸΙουα-τοαγίησ 568.᾽ Οὔδβογνϑ ἰδ6 ὈΘΔυ Ὁ] οποτηᾶ- 

τοραῖα ἰῃ πολυφλοίσθοιο, ἃ5 ἱπηϊξαῖϊνο οὗὁἨ [πΠ6 ἀαβῃίηρσ οὗἩ 1Π6 αν 688 

ἃηὰ 16 Ἰοιὰ τοῦτ οὗ [Π8 568 σγῃθῃ ἰδϑῃ6α ΒΥ ἰδιηρθβίβ. ΤΠ δάνο- 

οαΐθ5 [ὉΓ [ῃ6 Εομπηδῖο τηο0Ὰ6 οὗ ργοπουποίηρσ [Π6 ἀποίθηΐς ασὑθοκ αν 

{ΑΘ πὶ ἰπίο ἃ 5 Πρ ΑΓ ΘΥΤΟΥ νν ἢ γοραγὰ τὸ τῃ6 Ηοτϊηθγο ἴθι πολύ- 

φλοισῦος, ἴῃ ΘΟηΒΘΑΌΘΠΟΘ οὗ {Π6ῚΓ νἱθννίηρ ἃ 85 δη θρίἐῃθὲ (ὉΓ {Π8 

868 Οη 8}} οὐδαβίοπβ. ΤΉΘΥ δηυποίαϊθ {ῃ6 νγουβ 'π [Π6 ἰδαχί 85 ἰ{ 

νυ τθη ροϊψρ ἰδυέο ἐδιαϊά 55:5, ἀπ ΤΠ 6 η δἀᾷ {παΐ [ῃϊ5 Θχργθβϑβίοῃ σϑ- 
ἴῈΥ5 ἴο κ1ῃ6 σϑηῖ]8 Ιανΐησ οἵ [ῃ6 5ΠΟΥΘ ἈΥ ἃ ΒυΓηΠΊΘΓ- γα 6, ἃπα ποΐ 

16 τοδγίηρ οἵ ἃ γν]ΠίΓΥ οσΘδη." Βυΐ νγῆδΐί ὈΘΟΟΙΏ68, ἴῃ ἐπαΐ δυθηΐ, 

οὔ ῃ6 Ηοϊηογίο φλοῖσδος, ἃ8 ἱπαϊ!οαίίησ [ῃ6 ἀϊπ δηά Τοὰγ οὗ θδ{16 1 

Μυϑὲ ψ6 τϑηδθυ [Ὁ ““1Πῃ6 σεπέϊα ταιτηιμτ οὗ [16 ἤρσῃϊ 1 
πολλὰ δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε κιὼν, κ. τ. Δ. “Απά {π6η, σοίηρ δρατσί, 

{Πᾶὶ ἀσθὰ τη ρΡγδυ θα Θαυπ ΒΥ ἰο Κίηρσ ΑΡΟ]]ο, γότα [Π6 αἰτ-αϊγοὰ 

1,Αἴοπα θΟΓΘ,᾽) ἡ. 6., σοΐηρ ἴο ἃ ἀϊδβίδποθ ἔγοτῃ 1πΠ6 ατγθοίΐδη σᾶὴρ. 850 
ΡΙαΐο, ἴῃ ἷβ ΡΓΌΒΘ. Τηθῖαρἤγαβα οὗ {Π18 ρᾷββαϑθ, [85 ἀποχώρησας 

δ᾽ ἐκ τοῦ στρατοπέδου.---ἄνακτι. ΑΙ ΘΠΘΓΙΆΙ ἴΘΥΠῚ Οὗ ΒΟΠΟΙ ΠΘΙΘ, ἃ5 
Ἰηἀἰοαίηρσ 9η6 Πίσῃ ἰῃ ΡΟΥΨΘΥ, ἀπ Δρρ]]θα 0 την σοᾶβ. (ΟομΊρδτθ 

Τοοπαϊάἀξοτ"5 Νέιν Οταίψίι5, Ρ. 411.)---τὸν. ἘΌτ᾽ ὃν, ἃ πβᾶρθ τοίαἰηθά 
ἃδογνατγὰ ἰη Ιοπῖο ΟἼθεῖ. 

837-38. ᾿Αργυρότοξ. “ΒΘάΙΟΓ ΟΥ̓ 1Π8 5|1ν6γ δον, ἡ. 6., [Π6 θονν 
δἀογτηθα ψ ἢ ΒΗ ν συ. 50 αμγει5 ἀγοι5 ( ΥἽΥ6.γ ΖΞ π.,. Χὶ.,) 652), ἃ5 ἂρ 

μι ἰεᾷ 10 ἃ θονΥ ν᾿} σοϊάθῃ οὐπδιηθηΐβ, ΒΌΘἢ 88 (Π6 στρ ΟΥ Παηάϊο, 

ἄχο.---ὑὖς Χρύσην ἀμφιθέθηκας. “ὙΠλο Παϑβί δυϑὺ ργοΐϊθοίθα Οἢγγβᾶ.᾽" 

ΟὔΒΟΙΥΘ ἤδΥΘ {Π6 σοπεϊπαρα δοίΐοη ἱτηρ] θὰ Ὀγ (Π6 Ρογίδοξ, νοι 

τη 65 ἀμφιδέδηκας Θαυϊγα]θηΐ, ἴῃ οῇξοί, ο “ γγῆο μαᾶδβὲ ργοϊθοϊϑά δπᾶ 
8.1] ἀοβὲ οοπιίηαθ ἴο ρῥγοίΐθοῖ.᾽ ΟΌΒΘΥΥΘ, 4150, {{π ῬθΟΌ ΑΓ τηθϑῃ- 
ἱπς οἵ 1ῃ8 νϑτὺ (86, “"ἴο σὸ δγουπάᾶ,᾽ “10 Καδρ τηονίηρσ δγτουπᾶ," 
4ο συδγᾷ ΟΥ̓ ΡτοΐΘοΐ ὁ 8]} ἀν ἢ ΤῊ σοὰ Κϑϑρβ νγαϊοϊ, 85 ἴὶ 
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ὝΘΓΙΘ, ΟΥ̓́ΘΥ {}15, ἢΪ5 ΤὩ υογθα οἱέυ.--χρύσην. ΟἾτυβα, {Π6 γοβίάθπρα 

Οὗ ΟἾ ΤΥ 565, νγὰ5 ἃ ἰόντ οἵ Ττοδβ, οἡ 1ῃ6 σοδβί, ἴο 1πΠ6 βουΐῃ οὗ ΤΊΤΟΥ, 

ἃ πα ΠΘΔΓ [ῃ6 ΡΓΟΠΊΟΠΙΟΙΥ οὗ ,Θοΐατη. ϑίγαθο, ΠΟΥΡΕΥΘΥ, ρ]8 665 ἰΐ ἴῃ 

1:8 ἱππουτηοβί ρατί οἵ {Π6 Αἀγατηγίίδη ΟἼ], ἀπ ΠΘΠΟΘ ΞΟΙῚΘ ΔΓ ἴῃ 

ἕδυου οὗ πηακῖηρ ἔννο Ρ]8Δ 665 οὗ [15 ΠΆΤΩΘ, 8η οἱ δηᾶ ἃ πεν Ὁ Γυ5δᾶ. 

ΤῊΘ ΟἹ ΞΡΟΚθη οὗ ἰῃ {Π8 ἰδαχῖ, ὑγΘΥΘΥ ὺ ἰδ νγᾶβ βι[πδΐθ, νγᾶβ ΓΤ ΠΠΟ5 

[ῸὉΓ ἃ θη ρ]6 οὗ ΑΡΟ]]Ο ΚΘ'πἸπ ΠΘῈ5, οΔ]]6 ἃ ΘΠ] ΤΩ, ἃ ΠᾶΤηΘ 5ΟΙΏΘ- 

ἔἰπηθ5 δρρ θα ἴο 1πΠ6 ἔοννη ἰΐβεῖῖ. 

Κίλλαν. ΟἸἾΠὰ νγᾶβ ἃ ἕονγῃ οἵ ΤΊοδβ, ποΐ ΔΓ ἴο [ῃ6 πουίῃνγοβί οἱ 

Αἀγαγηγίτ πη, δπα Ἰγίπσ ἰπ γμαΐ νγὰβ οδ]δᾶ ΟἸΠ]Ἰοῖα ΤΉΘθαῖοα. Ιὲ 

4150 σοπίδἰ πθα ἃ [θ1ΩΡ}6 οὗ Αρο]]ο.--- Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις. “Ἀπὰ 

(80) Τυ]δβῖ ρου ΓΠΥ ΟΥ̓ΘΥ Τ η6405,᾽"  ε., ἃπᾶ νγῆο δγέ {Π6 ζὈΓΘΙΆΤΥ 

δοᾶ ἃπὰ ρονγευα] ἀδίβπαευ οὔ Τεηθᾶοβ. ΤῊΘ ἰβίαπᾶ οὗ Τηθᾶοβ [ἂν 

ΟΥ̓ τΠ6 οοαβὶ οὗἩ ΤτΟΔ5, ἃπα αἰ γΘΟΙΥ ορροβίίθ ἴο ΤΊΥΟΥ. [Ιὲ ντὰβ βαστᾶ 

ἴο ΑΡΟ]]Ο, ΟΒ8 ὙΟΥΒἢΪρΡ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο πᾶνθ θθαη. Ὀτουσηϊ ἴῃ ὈΥ ἃ 

Οτεΐδη σο]οηΥ. (Οοηραγα δίϊον, Οἐβολ. Πεὶϊ. 5ὲ., νο]. 11.) Ρ. 218, 5ε4.) 

-ὠὀνάσσεις. ΤῊΪΒ γΘΓῸ σον ΓΠΒ [Π6 σϑηϊῖνα ὮΘΥΘ, ὈΘοδ56 ἐμαὶ σα586 

ΘΧΡΓΘΞΞΕΒ {Π6 οὈ͵θοῖ νυ ϊοἢ 68}18 ἔουτἢ [Π6 δοιϊν!ν οὗ {Π6 βυθ]θοξ. 

399-42. Σμινθεῦ. “Ὁ ΒΒ πίῃ 605." ΑΡΟ]]Ο νγὰβ8 ΟΞ ροα πάθε 
τϊβ ἀρρβ!!αϊίοη ἴῃ νᾶυτὶουβ ρᾶτίβ οἵ Αϑία Μίπου, θυϊ ρατγιου]αΥ]Ὺ δἱ 

ΟἾγΥυβ8, υἤθγα Π6 Πδά ἃ [θῈρΡ16 οδ]]θα ϑηιπέλιιπι (Σμινθεῖον). ΤῊΘ 

οτὶσὶπ οὗ {8 πᾶηθ 5" ΠῚ ΠΘῸ5 5 γΑΓΙΟΌΒΙΥ Θχρ]αἰπθᾶ. ΤῊ τηοβι 

ΘΟΙΏΙΠΟΠ ἀδγϊναίίοη ἰ5 το ἴΠ6 Ογθίδη ἴθιτη σμίνθος, “ἃ ταῖ," 

ἌΡΟ]Ιο μανϊηρ ᾿ηἀϊοαϊθα, ὈΥ τηθδη8 οὗ Π6]ἀ-τηΐοθ, ἴο [6 ΤΘΌΟΥ, νυ ῃθη 

τηϊσταῖϊηρ ἴγοτη Οταίθ, [Π6 ρα ΏΘΥΘ ΠΟΥ ΘῈ ἴο βϑθί]8. Τῇ 

δυσὶ μδά Ὀδθη ἰο]ὰ ὈΥ̓͂ ἃἢ ΟΥ̓ΔΟΙΘ ἴο ΤΏ8Κ6 1Π6ῚΓ ΠΟῪ δθοάθ ἴῃ ἐῃδΐ 

Ῥίδοθ ΘΓΘ {ΠῪ 5ῃου]ᾶά ἢγβέ Ὀ6 αἰζαοκϑαὰ ΒΥ [Π68 ΟΥΙσΊΠ 8] ἱπμ Δ Ὀ δ ηῖβ 

οὗ [86 Ἰαπὰ ; δηᾶ μανΐηρ Πα] θα [ῸΓ 1ἴῃ6 πἰσῃΐ ἴῃ ἃ Ῥατι Ό]ΔΤ βροῖ, ἃ 

Ἰᾶῦσθ πυτηῦοΥ οὗ δ] ἀ- το 6 οαπΠη]8 δηὰ σῃπανναα ἄυᾶν 1Π6 ᾿Θαΐἤθση 

ΒίΓΑΡΒ οἵ {ποῦ Ὀᾶσσᾶσθ, δηᾶ (ῃ6 ἱποηρ5 οὗ [Π6ῚΓ ΔΥΤΩΟΥ. Ηδρτρ, ἴΠθη, 

ΒΑΥ5 ἴῃ6 Ἰοσθηά, [ΠΘΥ χε {Π6ῚΓ βϑιΠθιηθηΐ, ἀπ ΠθποΘ 1Π6 ἀδὶ ἐν 

ΨψἘ}Ὸ δὰ ἀϊγθοίθα {Π6ῚΓ νη θυ ησβ νγὰ5 σοα]]δα ὈΥ {Π6 πὶ ΘΠ 6115. 

ΑΠΟΙΠΘΥ πᾶ ὈδίίοΥ Θχρ]παίίοη τᾶ Κ65 ΡΟ ἴο ἤᾶνθ ἀογίνθα {18 
ΠᾶΙΩΘ ἴγοιη (ῃ6 Ταΐ ἃ5 ἴῃ6 ἴγΥρ6 οὗὨ ρΡγΙΓἶν6 ηἰσῃϊ ; δηὰ {Π5 1ῃρ 

ΔηΪΠΊΔΙ ἴῃ 4ιδβίϊοη, θη ρἰδσθὶ ἴῃ ὙΟΥΚΒ οὗ τί αἵ 106 856 οὗ 

ἈΡΟΪ]Ο᾽ 5 βίαϊῃθ, ᾿ηἀϊσαΐθα 16 νἱοίΐοτυ οἵ ἀδύ ονδὺ πὶσῆξ. 

εἴ ποτέ τοι χαρίεντ᾽, κι τ. Δ. “ἸΓ Θνοσ, Ὀ6ϑιἀ6 οἴρυ δοίβ οἵ Βοιῃ- 

856, 1 ογθοῖθα υπῖο ἴῃ66 1ῃ6 Ὀδαυΐθουβ [ΘΓ Ρ16.᾽ ᾿Ἐπί (ΠΊΟΤΘ 1ϊ6Γ4]- 
1γ, “ἴῃ δάάϊῖοπ᾽᾽) 15 ΒΘ, δοοοσάϊησ ἴο βίτίοῖ Ἠογηθγὶς ὑβᾶρσθ, 8ἢ 
δάνοιῦ, απὰ ᾿ἰβ ποῖ ἴο Ὀ6 τοσαγάβα 85 ΤΠ ΓΕΙΥ βθραγαϊθα ἔγοιη ἔρεψα ὃν 
“Ἰηθβίβ. (ΟΟΙΏΡΑΓΘ ποίβ οη νϑῦβα 25.) 

ἔρεψα. ΑΝ ΘΙΤΟΠΘΟΙ5 ἐγαηβ]αϊίοη οὗ 1ῃϊ5 γϑυὺ ἰβ οἴϑθη σίνθη Ὦθγθ 
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τῷ ἴῃ β56π58 οὗ “ἰὸ δάουπ," ΟΥ ““1ἴο πᾶηρ ἢ σαγ]απ 5." ΤῊΪΐϑ, 
ΠΘλνΘΥΘΥ, 18 ὙΘΙῪ ΤᾺΥ ΠΌΤ Ὀθίηρ 18. πηθδηΐησ ἴῃ 1Π6 ργθβθηΐ ράββασθ. 

ΤΏΘ ν᾽ ἐρέφω ῬΓΟΡΘΙΥ 55 η 165. “10 ΘΟΥ̓ΘΥ͂ ΟΥ̓ΘΓ,᾿ “10 ΤΟΟΙ͂ ΟΥ̓ΘΓ,᾽ 

δηά (Π6 1618] 56η86 οὗ {Π6 ᾿θχί, Γ[ΠΘΥΘΙΌΓΘ, 8, “" Γ ΘΥΘΥ 1 αν τοοξοὰ 

ΟΥΕΥ͂ ΤῸ ἴΠ66 ἃ Ὀθααΐθοιβ [6 Π1016.᾽ Α.5, που ΥθΥ, [Π6 Ορογαϊίοη8 οὗ 

γοοῆηρ ΟΥ̓ΘΥ 8ηα σοΙηῃρ!οίίηρ ἃ ΒΓ γΘ. ἀΥΘ. ΠΘΑΥΥ ᾿ἰἀΘηΐοα], (Π6 
ΤΟΥΤΏΘΥ 18 ὮΘΥΘ δ ρΙ οΥθα ἴο ΘΧΡΙΘΒ58 1Π6 ἸαϊτΕΥ, δηα ἔρεψα ὈδΟοΙη65 

Θ4υϊνα]θηΐ το 1Π6 βίτηρὶθ ὠκόδομησα. Τὶ 18 ἷπ {18 Β6η56 ἐῃαὶ 1πΠ6΄ 

ΡΓδβθηΐ ραββᾶσθ ἰβ ὑπαθγβίοοα ΟΥ̓ ΡΙαἴο 1π΄ ἢΪβ τηθίδρῃγαβίβ, ΥΠΘΥΘ 

ἮΘ Πᾶ8 ἐν ναῶν οἰκοδομήμασιν, ὈΥ͂ Εἰ διαί 15 ἴῃ ὨΪ5 ΘΟΙΏ ΓΘ ΠΊΑΥΥ͂, Μνῆ0 

ΓΘΠΊΔΓΚΒ, ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ἔρεψα σημαίνει μὲν τὸ ὠρόφωσα, ἀπά ὈΥ͂ ΒΟΠῚΘ 
οὗ 186 θθβὺ βοἤο] 5. ἰἴῃ τη θΥ {ἰπη65. (ΟΟΠΊΡΑΓΙΘ 45ὲ, αὐ Ρίαϊ., 1)6 

Κερ., 'ιϊ., Ρ. 398.) Βαϊ ΠΟΥ Θἂῃ ἃ ΠΊΘΓΘ ῥγθβί Ὀ6 βαϊᾷ ἰο δγϑοῖ ἃ 

τορι Ταΐβ ἀἰ ΠΥ, νυ ἢ] ἢ 15 ποιίσθα Ὀγ ΗΘΥΠΘ, ΓΠΔΥ ΘΑ5ΠΠΥ Ὀ6 

οὐγνίαϊθα ὈΥ βυρροβίησ, ἃ5 (ῃ6 πᾶ (561 οὗ {Π6 ργίθϑί νοῦ Ἱα δἰπιοϑίὲ 

ἌΡΡΘΑΓΙ ἰο ἱπαϊσαίθ, 1[Πᾶΐ ΟἾΤΥ56 5. σομὈΪη6 6 1π ΠΪ85. οὐνη ΡΘΥβοη [Π6 

οὔοα5 οὐ θοῖἢ ρυίθϑδί ἀπά συ ]οῦ αἱ Ομτγβα, ἃ υπίοη οὗὨ ἀϊσηί 65 οἵΐθῃ 

᾿χηϑὲ νυ Ἰἢ ἴῃ δηοΐθηϊξ {π|68. αϑί [πη [Πα΄ ἔρεψα σοπίαϊη5 ἃ Βρθοίδὶ 

τϑίδγθησθ ἴο {π6 δοϊηρ]θίϊηρ οὗ ἃ βίγασίαγθ ὈΥ 106 ογθοίίοη οὗ 1Π6 

ῬΘαϊμηθηΐ ΟΥ {αδιίρίιτι, ο4}164 ὈΥ 1ῃη6 ΟΥ̓ ΘΚβ ἀέτωμα ΟΥ ἀετός, Ὀ6- 
σᾶ0156 1Π6 Ροαϊπιθηΐ οὗ {Π6 θαυ! θβϑί ἰθηρ]θ5. νυν οἢ νοΥ ἀθαϊοαίθα, ἴο 

ΤΡΊΤΟΥ νγὰβ ἀΒΌΔΙΠΥ ΟΥπαιηθηΐθα ὈΥ 8η ϑᾶρὶθ ἰπ στρ ϊθῦ, Δη ᾿ἰπϑίαποθ 

οὗ ννϊοἢ 15 αἴοσάθα ὈΥ {η6 οοΐῃ τϑργθβθηίθα ἴῃ {Π6 ἃπηθχϑᾶ νγοοά- 
οὐ 

“.“ ζῇ ᾿ς 

ι πτπσαα ἢ 

ΚΘ. ΝΘ ΟΦ ΚΙ ΔΙΚι 

Ἢ εἰ δή ποτέ τοι, κ΄ τ. Δ. “ΟΥ̓ΪΓ Θνϑὺυ, (ἤθη, (Ὀθίουθ 1115),1 δοη- 

δυϊηθα ἴῃ ΠΟΠΟΥ͂ οὗ [ῃ66. ὍὙγῦ78 αν ἤθύβθ ψῇῆαδί ἰβ ἐἰδθυτηθᾶ 1ῃ6 58 
οἵ δή ἴπ σταδαίϊίοη, ὑῃθη ἃ {{65}} [ορίο 15 ἱπίγοἀπσοδα ἱπίο ἃ ἀἰβοοῦγβθ. 

πτ-κατά. Απ δάνθιθ. ΤῊΟ 5818 τϑιηαυῖς Δρρ 65 ἰο ἰξ 85 ἴο ἐπέ ἴῃ 
[06 Ῥγθυοῦβ ᾿πΠ6, ΤῊΒ 16 γᾺ] ταθαπίηρ οἵ κατὰ ἔκηα 5, “1 θυγηρᾶ 

ΘΟΙΏΡΙ ΘΙ ΕΙΥ,᾽ ΟΥ̓Δ’ ΘΠΕΙΓΕΙΥ,᾽ ὦ. 6... “1 σοηβαπιθα." ΟἾΤΥΒ65 Τηθδη8, 

(μα΄ 1Π6 ομοίοθβί ρατίβ οὔ 1ῃ8 νἱοίϊπη ὑγθῦθ σίνθη ἴοῸ {π6 μοὰ, δπά 
ἰμαΐ ποῆθ 88 στϑβϑινϑα (ὋΣ Ὠυγηδη ρυΓΡΟΞΒΕ8.--- τόδε τὶ κρήηνον 
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ἐέλδωρ. ““ΑΟΘΟΟΙΩΡΙ ΙΒ [ῸΓ τη6 [15 ἀθβίγθ." ὙΤὴΘ ῬΓΔΥΘΙ 15 θαβϑᾶ 

ΟὨ ἴπ8 τυᾶθ'᾽ ἰΙάθα δηϊογίαἰπθα οὗ 1ῃ6 ἀθι τυ ἴῃ δὴ δαυν ἃρθ. Τὴ 

ὈΓΪΘϑί Θμυσπθυαΐῖθβ ν᾽ ἢδΐ ἢ μ85 40Π6 [ὉΓ {ῃ6 σοά, ἀηὰ {6 Δ5Κ5 ΤῸΓ 
ἃ τϑοοιηροηξε.---τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα, κ. τ. Δ. “ΜΩΥ [8 
ΟΥτθοκβ δίοῃθ ὈΥ͂ ΠΥ ΔΥΓΟΥ͂Β [ῸΓ ΤῊΥ ἰθΆ 15," ὁ. 6., ὈΥ {Π6 5]ΔῈΡΉΘΥ 

ΜΜΏΙΘἢ ΓὮΥ ἀυτονγβ 588}1} ἰπῆϊοϊ.---Δαναοί. ΟΟΠΞῸΪΌ ποΐθ Οἢ ΥΈΓ56 2. 

8 ᾶύῦβ ἤδῖθ ἃσϑίῃ ἃ β5ρθοῖδὶ δρρβι]δίίοη υβϑεὰ ἴῃ βρβακίηρ οὗ ἃ 

ὙΏΟΙΘ τασθ. ΤῊ ἴθστὰ Δαναοί 15 Θοηβίἀαγθα ὈΥ ΞΟΙῺΘ 85 δαυίϊναϊθηΐ 

᾿ 0 γηγενεῖς. 'ΓὮμΒ [88 ΒΟΠΟΙαβὲ οἢ ΖΕ ΞΟΒΎ]Ὲ5 (τοπι., 568) Τα Δ ΚΒ, 

οἱ γὰρ Δωριεῖς τὴν γῆν δᾶν φασιν. (Οογηρατα Παιρίὶ, Οιιαϑεὲ. ΖΕ βολιψ]., 
ἰὶ., 70.) ᾿ Ε 

438-45. τοῦ δ. ““ΤΗΐΒ οΠ6 ἐμουθαροη."--- Βῆ δὲ κατ᾽, κι τ. Δ. “Απὰ 

86 νϑηΐ ἀονπ ἴγοτα {Π 8 5Βυπηηῖ5 οἵ ΟἸγτηρα5.᾽) Οὔβεσνθ {π6 δα- 

γϑυθ δ] Ότο6 οὗ κατά, ἀπά 4150 1Π6 ἰάθα οἵ πηοιΐοῃ ἔγοπι ἃ ρίδοθ ἰτὰ- 
ΡΙΪδὰ ἰπ καρήνων.---κῆρ. Αδουδαίϊνα ΟΥ̓ ΠΟΆΤΘΓ ἀθῆπίτίοη.---τόξ'. 
“Η5 1δαγία! θονν." ΤῊΘ Ρ]ΌΓΔΙ οὗ ΘΧΟΘΙΙΘΠΘΒ ΟΥ̓ΪΠ ΘΠ ΒΙΥ.---ἀμφηρε- 
ὀέα τε φαρέτρην. “Απᾷ ΠΪ5 ο]ο56] γ-οονθγθα αυϊνθυ." Μογδ 16 Γ8]- 
Ἰγ, “πᾶ Πἷβ φαϊνοὺ σονθγθα 81} του." Τὴ ἴορ ΟΥ ΘΟνΕΊ οὗ ἴΠε 

ἃποίθηΐ ΠΥ ΟΣ ννᾶ5 οδ]8ἃ πῶμα, πᾶ ΤΕΒΘΙ ]Θὰ δη ἰηνθγίβα ἀσίπκ- 
ἴῃσ σὰ, θποθ ἴΠ8 ΠΆΙΏΒ. 

460-49. Ἔκλαγξαν δ᾽ ἄρ᾽ ὀϊστοὶ, κ. τ. Δ. “Απά ἴΠ6η [Π}6 ΔΥΓΟΥΒ Ταΐ- 

δὰ οπ 1Π6 5μου]άε β οὔ Πἰτ δηγαρθᾶ, 85 ἢ6 ΠἰπΊβ6! τηουθᾶ δοηρ." 

ΤΠ 16 ΓΑ ]γ, “86 Βἰτηβ ΙΓ μανίησ Ὀδθη πηουϑᾶ.᾽" ΤὭΘ ΔΥγονγβ σαὶ 6 α 
Οἢ ἴῃ8 5Βῃουϊάθιβ οἵ [ῃ6 σοά δ8 μ6 τηουϑὰ δοησ ἴῃ δηρσετσ.---οΟαὀτοῦ. 

ΟὔΒΘΥΥΘ 1ῃ86 τϑῆδχίνθ ἔοσοθ οὗ 1Π8 Οὔ] 416 οᾶ56, ἃ5 ἰὲ Ὀθρὶπβ 186 
ΟἸδιδβθ ; ἃπα σΟΙΏΡΑΤΙΕ ποΐβ 0 Υ6Γ56 4.--- δ᾽ ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς. “Απὰ 

Ὧ6 τηοΥϑα δἱοηρ {κ6 1π6 πίριιι.᾽" ΜόοΥδ 1 ΓΘΥΑΠΥ, “ ἀπᾶ 1ῃ15 Βδτὴ8 

ἀϑιν τηουϑὰ δἱοησ,᾽" ἄς. Α ποῦϊυ- σταρηϊο πᾶσ. ἘΠιβίδι ῃἷαβ ἰπ- 

ἄυ]σαβ ἴῃ ἃ [ατ-ἰδιομ θα δχριαπαίίοη, θη Π8 ΠΔΚ65 1ῃ6 ργββϑηῖ 

Ῥᾶββᾶρθ ἃ ἤριυταϊ, γα δ] υϑίοη ἴο 1Π6 το Κ ἃ πα ὙΔΡΟΤῪ ἀρρθᾶσᾶποθ 

Οὗ 1Π8 δἰ πη βρίῈγθ, ργοσθθαϊπρ ἔγομῃ {Π|6 σΟΥΓαρίΪοη οὗ (8 δἰσ, ἀυτίησ 

[6 βθάβοῃ οὐ ρϑβί!θποθ. ΤῊΘ τηθδηΐῃδ ΤΠΘΤΘῚΥ ἰ5, {μΠαΐ 1Π6 σοάᾶ 

ΤηοΥ Θὰ ΔΙοηρβ σ]ΟΟΠῚΥ οὗἉ Υἱβαρθ, δηἀ [ϑαγὉ] 85 1ῃ8 πίσῃῖ. 80 Ηβξυ- 

ΟΠΪα5 μ85, φοδερὸς τὴν ϑέαν, καταπληκτικὸς καθάπερ νύξ. 

μετὰ δ᾽ ἰὸν ἕξηκε. ““Απᾷ ἀἰδομαγρθα δὴ δυτον δὲ ἐῃϑτη," ἢ. Ἢ.) δἱ 

1Π6 5ῃ1ρ5. ΜοΥΙθ ᾿ΠΘΓΔΙΪΥ, “’ ΒΘηἴ Δ ΔΥΓΟΥΝ Δ [ΘΓ (ἑ. 6.) ἈΠΟ 5) ἱΠθιη.᾽" 

ΟἸατΚα ΒΡ 65 νῆας αἴτεον μετά, Ὀυϊ [Π6 δΔάνθυθὶαὶ παίατθ οὗ 1Π6 Ἰαἰέθυ 
ἔοτ 5, οὗ Θοῦγβ6, Δ ΠΥ βυσὶ 6} }ρ558. [γα Ἔχρ]αΐη {ἢϊ15 ρατὲ οἵ ἐῃ 6 

ΡΟΘΠ ΡΠΥ5ΙΟΔ}]ν, {η6 ἀἰβομαγσθ οὐ {Π6 δυγον τη κβ ἐῃ8 Θορίπηΐϊησ 
οΓ 16 ρΡΘβί !θηοθ, νυν ἢ ]Οἢ ἈΓΟΒΘ, ΥΘΥΥ͂ ΡΥΟΌΔΟΌΙΥ, ἔγοσα 16 δοίϊοη οὗ 1} 8 

Βη Οἢ {Π68 βίαρηδηϊ νγαΐθυβ ἴῃ [6 υἱοὶ ν οἵ 1πΠ6 ατγθοίδη οδιηρ, πὰ 

ὩΘΆΤ 1Π6 τῃηουἢ οὗ ἴπ6 5ἰμηοῖὶβ. Ηδποθ {π6 σαγαῖϊνθ δἰ] βίοῃ ἴὸ ἐμ 6 
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«του 8 οἵ ἴπ6 σοί, {Παΐ 15, ἢΪ5 ὈΓη ἢ σ᾽ ΓΆΥ8.---δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ’, 
ς-. τι. ““Αῃηὰ [δΑΥ[Ὼ] νγὰ5 ἴΠ6 ἰννδὴρ οὗἁ ἢ 5 Ιου Ὀονν.᾽ ΟΌΒοτυο, ἰῃ 

ἀργυρέοιο βιοῖο, {π6 ὈΘαυ ἃ] ὁποτηδίοροςϊα, ΟΥ ΘΟ οὗἉ βουπὰ ἴο 56η86. 

δ0-5δ2. Οὐρῆας. ΤΏ ροθῦ ἤθΥθ δῤρθδιβ ἃ8 ἃ 6]056 ΟὔΒΘΥσΟΥ οὗ 

ααἴίατθ. [Ι͂ἢ ρϑβι !θηΐίαὶ ἀἰβογάθυβ, Γουγ-Τοο ἃ Δ ηἾΓη8]8 ἃγ6 δαὶ ἴοὸ θ8 

θγβὶ αἰίδοκϑά, ἔγοιῃ {Π|6ὶγ νη σ᾽ ΤΠΟΓΤΘ ἰπ 1868 ΟΡΘῊ δἷσ ἴΠ8Πη τηδη, δπὰ 

ὑδίηρσ, {ΠΘΥΘίΌΤΘ, ΤΟΥ ἱτηπηθα αίο αἰδοίθα ὈΥ̓͂ ΔΠΥ͂ ΟἤδησΘ ἴῃ {Π6 

ΡΟΣ Οὗ 1Π6 αἰτηόβρηθσθ. (Οοιαρατθ γοϊ, Κογῖεβ. σι Ηοηι, 1]., νοὶ. 

ἰ., Ρ. 6θ.)---ἐπῴχετο. “Ηθ6 αἰϊαοκοϑᾶ.᾽" ΓΙ ζθγα!ν, Κ΄ ἢ6 νυϑηΐ ἀρσαϊηβί.᾽" 
ῬΆΒΒΟΥ ἱΠΟΟΥΓΘΟΙΠΥ ΤοίδΥβ 118 ἴὸ [Π6 ΑΥΤΟΝ 1561, (Θτίεοῖ. Ηαπά- 

ιοῦγί, 8. Ὁ. ἐποίχομαι.)--- Αὐτὰρ ἔπειτ’, αὐτοῖσι, κ. τ. Δ. “Βυΐ αῇοτ- 
τγαγὰ, ἀἰβομαυρίησ ἃ ΒΠδΥρ- ΡΟΪη θα ΦΥΤΟΥ͂ αἱ (Π16Π) {Ππϑτηβοῖνθβ, ἢΘ 

Κορί βιηϊτησ, ἀπ ΠΕΓΊΘΓΟΙΒ ΡΥΤΘΒ Οὗ {Π6 ἀδαᾶ νν8γ8 σοῃο ΠΌΔ}}ν θ6- 

ἱπα θατηθα.᾽ Απ ἱποογγθοῦ ραποίαδίϊοη οὗὨ [Πἰ5 11πΠ6 τηδ 85 αὐτοῖσι 
ΔΡΡΑΓΘΠΏΠΥ υἱοϊαΐθ 1Π6 τ ]6 δθουΐ 1Π6 τϑῆθχίνθ ἔοσοθ οὗ {86 οὔ] 
685685 οὗ αὐτός ΘΠ ὈδσίπηΐηΡ ἃ οἰαυβθ. ΤῊ αἰ ΠΟΥ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 

15 τϑῃηονϑά, δηὰ 1ῃ6 Τὰ ]6 βαυϑὰ ΠΌΓΩ ᾿πίγδοίίοῃ, ΒΥ͂ ΡΙΔοΙη σ᾽ ἃ σοἸηϊηᾶ 

αἴογ ἔπειτ᾽, ἀπ ποίου δου ἐφεείς. 
. ἐχεπευκές. ΓῊΪΒ 15 ΘΟΙΩΙΩΟΙΙΥ Τοηθεχϑα “ ὈΠΈΘΥ,᾽ ὁ. 6., ἀ6  ]Ύ ΟἹ 

ἀοβίγμοίϊνθ. Βυϊίτηαπη, ον ΥΘυ, μ85 Βῃονγη, ΥὙΘΥΥ͂ ΘΟΠΟΙ ΕΞΙΥΘΙΥ, 

τα 1ῃ6 ταάϊοαὶ ἰάθα ἴῃ ἐχεπευκής ἰΒ ποῖ παΐ οὗἁὨ δί(έεγηεβ5, Ὀὰϊ οὗ 

»οϊπιεάπεββ. (1,επιϊ., ΝΟ]. 1., Ρ. 18.}.--Βάλλ᾽. Οὔβθυνθ 186 σοπεϊπυοθ 

δοίίοη ἱπαϊσαίθα ὈΥ 1Π6 ἱπηροτίδοϊ. ---ϑαμειαί. ΟΟἸΩΤΠΟΪΥ, θαΐ 6Γ- 

ΤΟΠΘΟΙΒΙΥ, τοπάθγοὰ “ Πγοαυθηΐ," το τη Κ65 ἃ ἰδυῖα νυ] 

αἰεί. ΤῊΘ ἰάθα τηϑᾶπΐ ἴο θ6 σοηυθυϑα 15 (ῃαΐ οὗ ΤΏ ΠΟσαὶ ρ1165 βίαπά- 
ἴῃ ΟἸΟΞΕΙΥ ΤορϑίΠΕσ, ΟΥ, 85 1 Ἄγ6ΥΘ, σγσονν θὰ ἱορϑίμου. 

588-86. ᾧχετο. “Κορί σοϊηρ.᾽" ΜΟΥΘ ΓΓΘΕΙΥ, ““ ΘΟΠ 6 ἴο Βροϑᾶ 

{ΠΟΥ αν." --καλέσσατο. ““ϑυϊητηοηθά.᾽" ΟὔΒουνθ ΠοΥΘ᾽ {Π6 ρΡθοα- 
᾿ἰαγ ἴοσοθ οὗ 1ῃ6 τη 16 νοῖϊθσθ. ἈΘὮ 165 ἴα Κ65 ὕροη ὨΪΠΊΒΟΙΓ 1ῃ6 

ΤΟΒρΟ Β ὉΠ ΟΥ̓ Βυτητηοηΐησ ἴΠ6 ῬΘΟΡΙΘ ἴο 8ῃ Ἀ5ΒΘΙΩΙΥ, ἃη ἰά θᾶ 

τῃαῇ ὨΔΥΓΊΟΠἾΖ65 Ὑ76}} ἢ 15. οὐ πηρθίμπουβ σματδοΐου.---τῷ γὰρ 
ἐπὶ φρεσὶ, κ- τ. Δ. “ἘῸΥ 70ηο, [αἸτ- αγτηθὰ σοάᾶθ585, Βαὰ βυρσσεοβίθα 
ἴξ ἴῃ τηϊπᾶ ἀπΐο {ῃ 5 ὙγΙΎΟΥ.") ΜΟΥΙΘ ΠἰΓΘΥΔΙΎ, ““ μα Ραΐ δ θροη ἢΐκ 
τηἰϊπα υπΐο (ἢΐ8 ὁπ6. Τῇ6 ργθροβίτοη ἐπέ υυτι 1η6 ἀδίνθ (ἃ σα56 

186 Ιφαάϊηρ ἰάθα οἵ νυν μϊοῦ 15 τοϑὶ οὐ σοῃ πη 66) Π85 ΠΕΥΘ ἰῇ ΒΟΙΩΘ 

ὄσρστθθ {Π6 ἴογοθ οἵ ἐν.--τῴρεσί. ἩοΤΗΘΥ, ΤΟ] ον ησ 1η6 ἰᾶθ8 οὗ ἃ 

τυᾶθ ἀπᾶ ΘΔΤΙΥ ἃσ6, Ρ]4 665 {Π6 τορίοη οὗ {πουρῃΐ ἴῃ 1Π6 Ὀτθαβί ; οὗ 

ἴη6 προαά, 85 1Π6 βθαΐ οἵ ἱπίβι!θοῖ, Π6 Κποννβ ποΐῃίησ. ΤῊΘ Ἰαροπά οὗ 

Μίπογνα βρυϊησίηρ ἴγοια 1Π6 Πθαά οὗ 70γ8 18. οὔ Ἰαΐϑυ οτἱ ρίη.---ϑῆκε. 
Οὔβουγθ 1ῃ6 ρῥΙυρογίδος ἴοσοθ νοῦ 1η6 δουῦῖβὲ ἤθυΘ ἀβϑύτηθβ, ἀπᾶ 

ὙΠ] Οἢ γ6 οἴζθη ἢπα ἴῃ ΒΔ Υ οᾶ5685. (Οοιηραῖθ Νὰρεϊοϑαεῖ, αὦ ἴοα 
πᾶ Κιλπεν, Ο. Ο.., ᾧ 444.) Μϑ9 
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Κύήδετο γὰρ. ΤΠ ρατίϊοϊα γάρ 15 ἐννῖοα διηρὶου θα, οης6 ἴῃ {ῃ15, ἃπά 
ΟΏΟΒ ἴῃ 16 ΡΓΘΥΪΟῸΒ ᾿1Π6, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο Θχρὶαὶῃ ἃ σθβυ]ξ δυϊβίησ ἔγοτῃ 

ἔνο σοιηθὶ πο οαῦβθ5. ΑΘἢ 165 Βυτητη πθα [ῃ6 ρΘΟρΙΘ᾿ Ὀθοδυ56 ]0Π0Ὸ 

μὰ βιρσρσοβίθα 1ῃ6 ἰάθα ; δπὰ 710η0 ξυρσροβίβα {πΠ15 ἰάθα Ὀδθοᾶιβθ 5ῃ86 

δ]: φοηοουπααᾶ [ῸΓ {Π6 ατθοκβ.---ὅτε ῥὰς ““Βεϑοδῦβθ, πδιηεῖυ." Οὔ- 

ΒΕΙΨΘ ΠΟΙ {Π6 ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΤΥ ΌΓΟΘ οὗ {Π6 Ρδγίϊο]6 ῥά, Θογτεβροπάϊτ (0 

1068 1, πεέριρε, δοϊϊοεὶ, ΟΥ̓μέϊφιιε. 
571-58. Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν, κ. τ. Δ. “Νονν ψΏΘη {Π656, θη, 

ΡΟΥΘ σοἸ]θοίοα (το ΟἹ 8}1 51465), ἀπ δᾶ Ὀθοοτη6 δββοιηθ]ϑὰ ἴο- 

δοίμου." ὙΤΠ6 ρδγίίο]θ οὖν, 17 ΤΟΥ ἔγΘΘΙΥ τοπάδγθα, σου] Ὀ6, “ ἴῃ 

ΘΟΠΒΘΩΌΘΠΟΒ οὗὨ 115 ΒΓ η5." -- ρυπθ {Π|ηΚ5 ἐΠαΐ Π6ΤΘ 15 βοιηθ- 

τηΐησ Ἰδυϊοϊ]ορσίοδὶ ἰπ 1Π6 ἰθχί, 1Γ ννα ἴοστα ἤγερθεν ἔτοτη ἀγείρω, ἃπθ 
ῬΓΟΡΟΒΕΒ, ἱΠογθίοσο, ἰο ἀθάποθ 1ΐ ἔγοτη ἐγείρω, “ἴο ἀΥου56,᾽ τηακίησ ἰἴ 

ΥΟΙῸΙ ἴ0 8ῃ δου βίη, ΟΥ̓ ΘΔ] ησ Του, οὗ [Π6 ῬΘΟρΙΘ ἔγοτῃ ὑπ 6 ὶγ ργα- 

ΥἹΟῚ ΘΙΩΡΙΟΥΠΘ 5 ΟΥ̓ 5ἰζαδίίοηβ. ΤῊϊβ, ΠΟυγ ΥΘΥ, 15 ὙΘΥΥ 05 

σοπαθμηηθα ὈγΥ ὙνοΙ, ἴῃ ἢἰβ Βδνίον οὗ Ἡθυπθ᾽5 δαϊοη, ὙΠῸ ΓΘ 

δατὰβ 1ἴΠῃ6 ρΡᾶββᾶθ 85 ΠΊΘΓΟΙΥ͂ τηδτκίησ [6 ΡΓΌΡΤΕΒ5 Οὗ δῃ δοίίοῃ Π᾿ῸΠῚ 

15. Θοτη τ ποοιηθπί ἰο ἰΐ5 οΘοτηρ!οίίοη. ΤῊΘ ΡΘΟρὶθ ἃτα ἢγβί οο]δϑοίθα 

[το 1πμ6 ναῇίουβ φυδγίθυβ οὗ [ῃ6 οδτηρ, δπὰ Ηροκ ἰπ ἔγομη ὁ 8]} 

51.465, ἂπὰ αἵ ᾿αϑί 18 Δ55ΒΘΙΉΌΙΥ ἰἰβθι ὈΘΟΟΙΏ65 []1, πὰ ΤΕδαῪ ἴο 

ΡΓΟσΘΘα τὸ θυ 5[Π6858. Ἶ 
Τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος, κ. τ. Δ. ““ΑΤἸΊΟΠΡ ἴΠ656 (88Π16) {ΏΘΥΓΘΌΡΟΠ, 

ἈΟΘὮΠ165, βυν οὗὨ ἴοοΐ, τί βίησ, ΞΡΟΚβ.᾽" ΟὈΒΕυνΘ {Π6 ἔογοθ οὗ δέ ἴῃ 

{Π|85 σθῦβθ. [1 15 ΌΥ͂ ΠΟ τῆθϑῃβ δχρ θυ, ἃ85 ΒΟΙῚΘ ΞΌΡΡΟΞΒΘ, Ὀυΐ [0]- 

Ἰονγβ ουΐδ 1ἴη6 ἸΙάθα Ἔβχργεϑβϑὰ ὈΥ {Π6 ρδγί!ο]α δέ ἴῃ 1ῃ6 ΡΓΘΥΪΟῚΒ 11Π6. 

ΟὔΌΞΘΥν αἶβὸ 1ἴῃ6 ρθου ᾶΥ τηθαηϊηρσ οὗ {Πῃ6 ἀαΐϊνθ ἴῃ τοῖσι, Θααϊνδ]θηΐ, 

ἴῃ [δοῖ, ἴο ἐν τούτοις, ἃη ΘΟΙΏΡΑΤΘ [ἢ 6 Τογηᾶτκβ οὗ ΚαΠΠΟΥ οα 1ῃ6 

Ταίτυιις ἰοεαϊῖδ. (Οτ. Οτ., ὃ 568, 2.) ΤΠ Ἰάθἃ οὗ ““διηοηρ᾽ 15 511} 

ΓΑΥΊΠΕΥ Ἔχργαββϑᾶ ὈΥ ἴῃ6 ργδροβίτοη μετά ἴῃ μετέφη, τῃου δ} ποΐ Τα- 

γυϊγοα ἴο Ὀ6 σίνβῃ ἴῃ γϑηβιδίίοη. - ΘΌΓῚΘ δαϊτοῦβ Τη8Κ6 τοῖσι ἀδρθπά 
ἴοΥ 115 σονθυπιηθηΐ ὁ 1:15 β8η6 μετά, Ὀαΐ 500 ἢ ἃ σοηβίγασεοη ὑνου]ὰ 
ποΐ ὃὉ6 ἨΗοπηρδγῖο, μετά μανίησ ΠΘΓΘ ΤΩΘΓΕΙΥ͂ 1η6 ΤΌΥΟΘ οὗ δὴ δανϑτγθ. 
ΝΑ ρσοιβθασῃ γοσαγάβ τοῖσι ἃ5 ἴΠ6 ἀαίϊνα οὗ δαναπίασα (“ ΤῸΥ 1656}, 

δῖ {Π|5 15 ἀδοϊἀθα]ν ἰηΐδυίοσ. ἘΘΌΔΙΠΥ ΟὈ]Θο ΟΠ 4016 ἰ5 Ραββονν 8 

ΧΡ πδίϊοῃ, ΚΟ ΓΔ Κ68 τοῖσι ἴῃ Β4Π16 ΠΕΓΒ 88 τούτοις ἔπεσι ΟΥ̓ μύθοις. 

89-60. ᾿Ατρείξη, νῦν ἄμμε, κι τ. Δ. ““ὅοη οὗ Αἴτοι5, 1 πὶ οὗ ορίπίοῃ 

{παὶ νγ6, Βανίηρ νναπάθγθα ἄννὰν (!τΓοτὴ 1ῃ6 ΟὈ]δοὶ οὗ ουγ δχρϑάϊ θη), 

11 Πανθ ἴο σὸ θ80Κ (ἰο ΟΌΓ ὨΟΠΊ65),᾽ 1. ε., ἰῃηδὲ γα μανίησ υὐτθ 

Ταϊ!ο ἃ ἴῃ οὐγ οὈ͵]θοΐ, ο. ΤΊ οὐὔ]θοῖ οὗ 6 δχρθάϊιηοη τν88, οὗ σΟΌΥ5Θ, 
16 ἰακὶπσ οὗ ΤΤΟΥ͂. ΟὔΞΕΙγΥΘ, ἰῃ παλιμπλαγχθέντας, ἴῃ υ56 οὗ ἼΠ6 
ΡᾶΞβίνϑ ἴῃ ἃ τηϊάά]8 ββῆβθ. ΤῊΐβ ραγιῖορ]6 18 ΘΟΠΊΠΟΗΪΥ, θαϊ Θττο- 
πϑουβὶν, τοπαουθα “ Παν!ησ τοηθνγοὰ ΟΟΥ νγδη θυ ἢ 58," ΟΥ Ά“ δανίμσ 
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δεαὶι ννδηθθγαά." [Ιἢ (Π6 ἢγβί ρίασθ, [Π6ΥΘ τυ υα, ἴῃ ἴδοΐ, πὸ ργϑνΐουβ 
ὙΠ θυ ηρ8 ; δι, ἴῃ 1Π6 ποχί, ἴΠ8 δά νθυῦ πάλεν ἴῃ ἩΟΠΊΘΥ, νυ ΘΠ Υ 

ἰῃ ΟΥ̓ οἂξ οὗ σοπηροβίἐϊομ, μά5. αἰνναυβ {Π|6 τηθδηϊηρσ᾽ οὐ “" Ὁ80Κ,᾽ οἱ 
ἐ ΑΥΨΑΥ͂ ΤΓΟΙῚ,᾽) Δηδιοροῦβ ἴο {Π6 Τιαίϊπ τείγο, ἃπὰ ΠΘΥΘΥ {παΐ οὗ 

“δ ραὶη." ΤῊ5 1αβί- τη οπθα βρη! σδίίοη 8 οἵ ἰδίου ἀαΐθ. (θῃ- 
Β0}:, οα {ῃ6 ὙὙῈΟΙΘ ρᾶββασθ, {ῃ68 σϑηδτκβ οἵ Ποθαθυ]θίη, 1ιαέ. ὅψη. πὰ 

ΕἸψηιοί., νο]. 1., Ρ. 92. 
εἴ κεν ϑάνατόν γε φύγοιμεν. “ Τῖ, ΡΟΥΤΟΠΔΠη66, νγ8 ἡγοῦ] ΘΒΟᾶΡ6 ἀθαιὴ 

αἱ Ἰεαϑβί." ΤὍΠ6 Ρδυΐο 16 κὲν 18. ΠΘΥΘ θϑιῃρὶουϑά ἰο ἀθποΐθ βοπηϑί ν᾽ 

αποογίαϊη ἃηα οοηϊἱπροηΐ, 50 [Πα΄ 1η6 τηθδηΐησ οὗ {ῃ6 οἰαι56, ἤθη 

(ὩΟΥ6 ΠΥ σίνϑη, 15, “1, (Βμου]α 10 50 ΡΙθαβθ ἸθαΥ θη), νγθ ὑνοῦ ὰ 65- 

ΟδΡ6,᾽ ἄσ., Θαᾳιϊνα]θηΐ ἴο εἰ, ϑεοῦ διδόντος, φύγοιμεν ἂν ϑάνατον, "" ἵῖ, 

186 ἀθἰἐν στγαπίίηρ 118, γγ6 τηϊσῃΐ ἴῃ {πᾶΐ δυθηΐ θβοᾶρθ." --ϑάνατόν 

γε. ΟὔὈΒΘΥΥ6 ΠΘΥΘ [Π6 Πἰτηἰ τη σ᾽ [ΌΥ66 οἵ γέ, “ {{ νγ8 νγου ἃ οβοαρα ἀξαίὰ 
αἱ ἰεαϑέ, Βῖῃ 56. νγ6 ἢᾶνθ ποῖ Ὀδθῃ 8016 ἰο θβϑοᾶρθ νγδγ δηά ρϑβι! !θηοθ. 

601-63. Εἰ δὴ ὁμοῦ, κ. τ. Δ. “Β΄η66, 85 155 ΠΟῪ σο, θοῇ ΑΓ 

πὰ ρϑβί!θηςσθ ἰοσϑίμου ΓΘ Βα υΐηρ [Π6 το κβ.᾽" Οὔβοσυο [Πδΐ εἰ 

ΜΠ 1Π6 ᾿παϊοαίνθ μᾶ5 ΠΘΥΘ {Π6 πηθδηϊηρ οὗ “ 5ίΠ66,᾽) ἃ5 ἀσποίϊης 

οογίδἰπῖν, ἡ ΠΘΥΘα5 ἴῃ [Π6 ργθυῖοιβ ᾿ἴη6, 6 η οἰ πϑά ἰο {Π6 ορίαίϊνο, 

ι' Πὰ5 115 0504] σοπα 0} 8] [ΌΓΟΘ.---δή. ΤῊΪΒ. ραυίο! 6 ΠΘΥΘ γείδυβ ἴο 

τη τ Υ5 ἃ58 αἱ ργθβοηΐ οχίβίϊησ, πὰ {ΠΥ ἀθίθγμα! παΐθ ἰπ ὑπο ὶγ Ομ τ- 

δοίθσ. Ἦρποβθ 1Π6 θα586 νυ ἱτἢ νυ ἢ ἰξ ρᾶ5565, ἴῃ 1Π 6 ποχί 11π6, ἰηΐο 

(6 Κὐηάγοα τηϑδηΐϊηρ οὗὨ “πον. ---δαμᾷ. ἘῸΓΤ ἃ 116γ8] ἐγαπβιδίϊοη 
ΒΌΡΡΙΥ ἃποίμογ δαμᾷ ΜΊ ἢ λοιμός. ΤῊΘ σομηθίπαὰ οῇξοί 15 θαχργθββϑὰ 

Ὀγ ὁμοῦ, {Π6 Βοραγαΐίθ δοίΐοη ἴῃ ργοδᾳοίηρ ἴΐ, ὈΥ̓͂ [ὴ8 νύ ἴῃ {Π6 5]η- 

θυ ΪΑΓ. 

ἄγε δή. ““Οοπι6 πονν.᾿᾿---τίνα μάντιν ἐρείομεν. “1,δ᾽ 5 ἰπίθογγο- 
θαῖθ Β9Π16 5667,᾽ ἑ. 6.) [δῖ 8 σοηβυ!, ο. Ῥγθβϑηΐ βΒυθ)] ποίϊνο, [ῸΥ 

ἐρέωμεν.---μάντιν. ΤῊΘ ἴθΓπὶ μάντις ἱπάϊσαία5. ὁπ6 ἰπβρίγθα ὈΥ 188 
ἀοῖῖν, ἀπά νῃο, ὈΥ νἱγίαθ οἵ 5 ἢ ἱμβρί γαϊίοη, ἀπο 45 1ῃη6 Γαΐατα ἴο 

ἴμ6 νἱϑνν. Ηθηοθ ἰΐβ τηθδηΐηρ οὗ βΒ66ὺ Οὐ ΡγΙΌρΠμοί. Οηἡ {6 οἰ ΠΘΥ 

πιᾶπά, ἑερεύς ἰ5 ἃ ῥγὶοβί οἵ βοῖηβ ραγίίσαϊαυ ἀθι ἐγ, σνῆο ἀἰβοῖσβθβ [ἢ6 

Ταΐυγθ ΠτΌΤη 8η ἱπβρθοίΐίοη οὗ {Π6 δηΐγαι!β οὗ νυἱοίίτηβ, ο. Απά ἀραίῃ, 
ὀνειροπόλος ἰ8Β ἃ ΘΧΡΟΙΠΑΘΙ οὗ ἀγθαῖηβ, ΠΟ ἀϊβοουύθβ ἴῃ ἔμθῖη 8ῃ 

ΘΧΡΓΘββίοη οὔΠ6 ψΠ] οὗ Πβανθηῃ.---καὶ γάρ τ’ ὄναρ, κ. τ. Δ. ““ἘῸΥ ΘΥΘ ἢ 
{Π6 ἄγθατη ἴοο [5 ἴτΌσα 1ο0υ6,᾽ 1. 6., ΘΥ θῇ 1Π8 ἀγθᾶπ), ἃ5 νν6}} ἃ5 οἰ θυ. 

ΒΙΖ18, ἰΒ 4η ἱπάϊσαιίοη οὗ 5. νυ }}}. ΟὔΒΕΟΥνΘ 1ῃ6 ΡΘΟΌΪΑΥ ἴοτοθ οὗ ἐκ, 

᾿ΟΓΑΙΎ “οὐὖΐ οὐ, ἡ. 6., ουΐ οὗ, οὐ Θῃηδπδίϊηρ ἔτοϊη [Π6 στοαΐ Βοῦγοθ οἵ 

41} Κπον]θάρα. 

θ4-67. Ὅς κ’ εἴποι, ὅτι τόσσον, κ. τ. Δ. “ὝΏΟ, ἰπ {πὲ Θυθηΐ, ταϊρἢξ 

[6}} οα γαῖ δοοοὺῦπῦ ῬῃΘθυβ ΑΡΡΟΙΪΟ ᾶ5 ὈΘΟΟΠΊΒ 50 σΥΘΔΙΥ ἰποΘη8- 

οἀ.᾽ ΟὈΒΘΓΥΘ [ῃ6 ἴὈγο6 οὔ Π6 ραγίϊο!θ κε, “ΠΟ, οκ οἹὉΓ δίς ᾿ἶπι. 7 



140 ΝΌΤΕΞ ΤῸ ΒΟΟΚ 1. 

--ὅτι. Ἐφαϊναίϊίδηΐ ἴο 1ῃ6 Ἰαΐοτ δι᾽ ὅτι.---ἐχώσατο. ΤῊΘ δογίϑέ Ποσδ 

ἀδηοίΐδβ 1ῃ6 πανυΐηρσ ραββϑα ἰπῖο ἐμαὶ βίαϊβ ὑυῃίο ἢ 15 ἱπαϊοαϊθα ὈΥ 1π6 

ῥρΓοβθηΐ. 

Εἰ τ᾽ ἄρ᾽ ὅγ᾽ εὐχωλῆς, κ. τ. Δ. ““ὙΥΠΕΙΠΟΥ, ἔῃ 6 πη, 1[ῃ15 Ῥατ ΟΌ]ΑΥ ΘΙ 

8.45 ἃ σοτηρ αϊηί ἀραϊπβί 05, ΘΙ ΠΘΥ Οἡ δοσοιπηΐ οὗ ἃ γον (Ππρϑυίοστη- 

66) ΟΥ ἃ μϑοδίϊοτην (υποῆδγθα).᾽" ΤΉΘΥΘ 15 ΡΤΟΡΘΙΥ 8 δ] ΠΡ515 ὮΘΓΘ. 

ΤῊΘ βοηΐθποθ οὐρῃϊΐ τὸ ὈΘσὶπ 85 [Ό]]Ον5 : “Απά Ἰδὲ Ὁ5 566 ὙΠΟ  Π6Γ,᾽" 

ὅχο.---ὖγ. ΟὔὈδοῦνθ 18ῃ6 ἴογοθ νυ οι [Π6 Ῥαγίῖο]8 γέ ἱπιρατίβ ἴοὸ ὁ, 
ὨΔΙΊΘΪΥ. “115 ἀΘΙΤΥ ΓΟΥ. Ὠ1Β Ρατί,᾽ 1. 6., [ῃ15 βᾶτηβ ἀθ Υ.---εὐχωλῆς. 
ΤῊΪΒ σϑηϊενθ, πὰ 50 ἑκατόμδης, ἈΥΘ ΘΟΙΏΓΩΟΠΙΥ͂ ΞΌΡΡΟΒΘα ἴο θ6 σονυ- 

δγπϑὰ ὈΥ̓͂ ἕνεκα υπἀογβῖοοά. [1 15 Ὀδθί[6υ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ἴο πᾶ Κ6 1Π6 6Π- 

ρογιηθηΐ οὗ 1Π6 σϑηϊῖνθ ΘΓ ἃ σθῆθσαὶ οη6, δαυϊναϊθηΐ, ΠΓΘΥΆ]]Υ, ἴο 

“͵ῃ γτοβρθοῖ οὗ, “"ὉΥ τϑᾶβοῃ οὗ." (Οοιῆρατα ἤᾶαίίηϊῖα, ᾧ 887.) 

Αἴ κέν πως ἀρνῶν, κ. τ. 2. “ΤΠ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΨΥ, ἴδ μανίηρ δη]ουθᾶ 
[86 5ΞΑΥΟΥ οἵ ρογίθοϊ Ἰατὴ 5 ἀπα σοαδΐβ, ἢ8 ΤΔΥ Ὀ6 ὙΠ ἴο νναγὰ οἱ 

ἀδϑίγυοιοη [ῸΓ τ15,᾽ἢ ὁ. 6.. ΠῚ 05. Τὴ6 ΡΥ Ο]6 α ΠΕΤΘ ἴα Κ65 (ῃ8 

ρίδοθ οὗ [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΥ͂ εἰ, ἔγοτη 115 ᾿πηρ] Υἱησ ἃ Ἰαΐθπὶ νυ βῃ {Πδΐ (Πἰπ 5 

ΤΠΔΥ ἴση Ουΐ 80. (Οοηβα! Ηατγέιηρ, ρατί 11]., Ρ. 2914.)---τελείων. Τὶ 

τὰ 5 θϑβϑῃΐΐὶ ἰῃδΐ 1Π6 ν]Ἱοΐί πη Ὀ6 ἴγ6 6 ἔγομη ἱτηρουίδοϊ ΟΠ ΟΥ Ὀ]ΘΠ ἢ 

Οὗ ΔΠΥ Κἰπά. ΤἼΘ 581ὴ6 νγᾶβ δβὸ δη]οίπθα οῃ (Π6 5υδϑὶ 65 γαβρθοῖ- 

ἰὴ {Π8 5Δογῆσα οὗ [ῃ6 ρᾷβοῃδὶ Ια. (Ετοά., Χχὶϊ., 5.)-τεκεν βούλεται. 

Νοΐ 1Π6 ἱπάϊσαϊςνθ, 85 50π|6 {ῖπκ, Βῃονῖπρ ᾿ξ ἴο Ὀ6 ὙΘΤΥ ΡΓΟΌΔΌ]Θ 

{πᾶΐὶ βυοῃ δὴ ΟΠΈΤ ΠΡ Ὑ}}} ργορίτἰαίθ {ῃ6 σοᾶ: Οἡ ἴῃ6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 

βούλεται 15 ἴῃ6 οἸά (Ὅγγα ἔ0γ 1ῃ6 βυδ)] ποῖῖνθ βούληται.--- ἀντιάσας. 



ΝΟΤΕῈΒ ΤῸ ΒΟΟΚ ᾿. 9 14) 

Μοῖθ Πἰλθτα γ, “μανΐησ ραγιοἰραίθαᾷ 1π,᾽ “Βανίηρ ρᾶγίακθη οἵ," 
(Βιμιπιαπη, 1ωρχῖϊ., 8. ν.)ττάπό. υἱβεὰ δάνθυθία!!ν, δοοογάϊΐηρ τὸ Ηο- 

Τηθτῖο υϑᾶ56. ὅ 

θ8--.73. Ἤτοι ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν. ““ΤὨΐΒ νναυτίου, ἱπάθθά, μπανίηρσ {π8 

ΒΡΟΚθη." Μοῖδ ᾿ἰΘγα  Ύ, “ (Π18. νυ τ οΥ, ἱπα 664, ΓῸΥ ἢ8 ρατί." ΤΠ 
ΡΑΓΠΟΙ6 ἧτοι ἰ8 ΠΘΑΥΥ 1Π6 ΒΔΙ6 ἰπ [ΌΤΟΘ 88 μέν. ΤῺ ἵννο ρυϊποῖραὶ 

Ροἰπιῖβ οὗ αἰ θγθποθ ἅτ ὑπαῦ ἧτοι ἰβ 1ῃ6 Τηογ6 ροθίϊο (θπὶ, ἃπὰ {Πδὲ ἰΐ 
ΤΩὩΔΥ͂ βίαπα ἢτβέ ἴῃ ἃ οἰαιβθ οὐ βθπίθποθ. (Οοιηραίθ ἤατίμηρ, ΥὙ0] 

ἰϊ., Ρ. 858.)---ῶως. Οὔδβοτνθ [μ6 δοοσθηϊαδίίοη ΠΘυΘ, ἀἰϊβέϊησυ  βηίησ 

1Π18 ὥς ((ὉΓ οὕτως) ἴτοπὶ {Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΙΥ͂ ὡς, “ 85,᾿ ἄζο.---κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο. 

Νὸ ἱτηθβίβ. ΟὈΟΙρΆΓΘ ποΐθ Οἢ Υ6 786 92. 

Θεστορίἑδης. ““ΤἼΘ βοὴ οἵ ΤὨθβίου." --ὄχ. ““ΒῪ ἔδυ." τῇδ ἔθττη 

ὄχα ΟΟΟΌΥΒ ΟὨΪΥ ἰη ΗοτηοΥ, δηα ἰβ υ8θα ἴο βίγθηρίμθῃ {Π6 βυροιη]αιίνῷ. 

- ὃς ἤδη τά τ’ ἐόντα, κι τ. Δ. “ὙΠῸ ΚΗΘῪ ἃ5 ν06}} 1{Π6 τῃϊηρσβ [Πδΐ 

δ, πὰ {π6 ἐπίπσβ [αὶ 5Π8}} Ὀ6, ἀπά {Π6 {πΐησ5 [δὲ ἃγ6 (506) θ6- 

[ὉΥ6,᾽ ἡ. 6., 16 ρτοβθηΐ, Γαΐαγθ, ἃπα ραβί. ΟὔΒουνθ {Π6 Ῥϑοι αΥ ἀ6- 

τη ηβίγ δε γ6 [ὉΥῸΘ ἴῃ τά ἃ8 οοηπθοίβα ψνΠἢ ἐόντα ἀπα ἐσσόμενα, ““1ΠπΠ086 
Βίησβ {παῦ ἀγ6,᾿" ““{πο86 1πΐησβ [δὲ ἃγ6 ἴο 06." 850. ἴῃ ἘΠΡΊ] ἢ, 
ἐἰΠαὲ ννΒ Οἢ 18,᾽) “ ἐῃαῦ νυ] ἢ ἰ5 ἴο 68. 
Καὶ νήεσσ᾽ ἡγήσατ’, κ- τ. Δ. “Απὰ νγὰβ συ δ ΤΥ {Π6 5ῃ1ρ5 οὗὁὨ {ῃ6 

Οτθοκβ υπίο Πίαμη." Ὑῦθ πιυϑὲ 6 οαΥοία] ποῖ {0 σοπηθοί ἢ 

ἡγήσατο ὮΘΥΤΘ ΔΗΥ͂ ἰᾶθα οὗ σοτητηδηᾷ ΟΥ̓ ΔΟΪΠΟΥΥ. ΓΠΘ Τθυτα ΤΩΘΥΘΙ͂Υ͂ 

ἰπά οαῖθ8 {Π6 ἱπῆθθηοθ ν ]οἢ ἃ 5660 6 Οδ]ο8. νου] Θχθυοβθ ΟΥ̓ΘῚ 
ΒΌΘΗ 8ῃ δχρϑαϊίοη, ἴῃ δχρ  αἰπίηρ οΙηθηβ, απ ΟΠΘΥ 5ίσηβ ΠΌΤΩ. ἢ 

ὨΙρΉ, δπὰ ἴῃ ἀθιθυμηϊπίησ ὈΥ̓ [0656 τηθᾶη5 6 σοῦ 56 οὗ ἴπ6 ἢθθί.--- 

Ἴλιον. ΤῊΘ δοοσυβαίίνα οὗ πιοίίοη ἑοννασὰ ἃ Ρ]δ06, δηὰ ποῖ ἀθρθηάᾶ- 

ἰηρ οἡ εἴσω.---ἣν διὰ μαντοσύνην. ““ ΒΥ͂ Τη68Π8 οὗ Πΐβ 511] ἰῃ αἰνπᾶ- 
᾿ τἰοη.᾽ ἣν ἴυχ ἑήν.--τήν. ““ὙΜὨΙοΙ.᾽" ἘἙρίο [0Υ ἦν. 

Ὅ σφιν ἐὐφρονέων, κ. τ. Δ. ““ΤῊΪΒ 0η6, Ὀδὶπρ ΓἈΟΥΔΌΙΥ ἀϊβροβϑά 
τονγασγὰ {ῃθγ, Βαύαηριιθα ἃπα ΒΡΟΚΘ δηϊοηρσ (Πθῖὴ (858 [Ὁ]1Ονν5).᾽ 

ΤΛΘγΆ ΠΥ, “1815 ὁπ6 {ΠἸπΚίηρ᾽ Μ6}} [ον {Ππθιη." Ὑγ78 μᾶνϑ ρίνϑῃ ὅ σφιν, 

νἢ ΚΟ] δπὰ ϑρι ΖΠΘΥ, ἃ5 βυρροτίθα ὈΥ {Π6 δι ΠΟΥ οὗ Αὐϊβίατ- 
οἢυΒ δπᾶ {Π6 θ6βὲ ἀποίθηξ συγδιωγωδυδπβδ ; δια πᾶνο αβϑϑίρπϑα ἴο ὅ {ῃ9 
ἔογοθ οἵ οὗτος, ἃ5΄ ὌΞαΔ]. (Οομηραγθ ζγβέοτὶ, Το  Γ Κοτί68., 0]. ἷ., Ρ. 

75.) ϑοῖηθ τῇδ ὅ, Ποννϑυϑυ, Ηοιπουῖο (ου ὅς (Καληεν, ᾧ 848); δπᾶ 

ΗδγηΘ πὰ οἰμοΥβ τθδᾶ δ οῃο6 ὅς σφιν.---ἀγορήσατο. “ΤῊΪ5 ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 
τϑΙαΐθβ το 1η8 οοοδβίοη οἢ νοι ἐΠ6 Βρθθο νγὰβ 46! γ γα, ΠΑΠΊΘΙΥ, 
ἴῃ ἃ ΡΌΡ]1Ο ΔΒΒΘΙΩΌΙΥ ; ἰδ νγὰβ 50 1Ὧ7, ἱμθυθίουθ, ἃπ ἀγορά, ΟΥ̓ Ἄδοπεῖο- 
ΤῊΘ ἐθῖπη μετέειπεν, οη (86 οἰ γ παπά, γϑίδϑιβ ἴο {μ8 οοπίβπίβ οὐ 1ἴῃ 6 

ῬΡΘθοῆ. | - 
714-18. κέλεαΐ μες ““ἸΤΏΟα Ὀϊἀαοδὲ τηθ." Νοί ἄϊγθοῦν, θαΐ ἱπρ} 

Θαϊγ.---μῆνιν. ““ΤΏΘ οαυβ8 οὗ [Π6 ψ ταί." --ρέω. ““ὙὙ11 ἀδοῖαγα 
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[:. ΝΑΡρΘΙΒθΔΟἢ ΒΌΡΡΙ65 ἔπος, ἴῃ {Π8 56η56 οὗ γεπι; θα [815 15 ὑη- 
ΠΘΟΘΕΘΔΙΎ, Β1η06 ἐρεὼω Υρίδιβ Ὀδοὶς 10 μῆνιν.---σὺ δὲ σύνθεο. ““ Ὠο 
ἴῃου, ΠΟνγΘΥΘΥ, ΘΟηβί ἀοὺ νν6]}}]. ΜΟΙΘ ΠΠΘΓΆΠΠΥ͂, “ΡΙΔ6Θ (ΟΥ̓ ΔΙΓΔΠΡ6) 

{6 Τηδίζθυ ΘΔΥ ΠΥ ἴῃ ΠΥ οὐ ταϊηἀ.᾽ ΘΌΡΡΙΥ φρεσίν. ΟὈΒοΥνΘ 
16 ἔοταθ οὐ {πΠ6 τηϊἀ 416 νοΐοθ: ΑΘὮ 65 τηυβύ ἀο [15 ΤῸΓ ΠΙΠηβϑΙΓ; Π6 

τασβί ἰα κα {Π86 ὑνΟ]6 τϑβροηβιΠγ.--τόμοσσον. ὟΥα Πᾶγθ τοπιουθὰ 

1Π6 σοτητηᾶ Δί Υ {Π|8 νυ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο σοηπθοῖ ἴζ Ἰτητη θα! θυ 1 
ψῃδΐ ΤΌΠονγ5. ΤΠ6 ΟἹ ραποίαδίίοη ΓΌΓΠ5 ΟἹ ΔΠ ΘΥΓΟΠΘΟΙῈΒ ὑγδη518- 

εἴοη οἵ σύνθεο. ; 

ἣ μέν μοι πρόφρων, κ. τ. Δ. ““ΤΠδΐ ὑποὰ ν}] 1 ὙΘΓΥ {ΤῸ ῥτοτηρί- 
ΙΥ αἰά τηϑ νυ ἢ ννοσβ ἃπα μδηα 8." ΜΟΧΙΘ ΓΘ ΥΆΠΥ, “ΜΠ ψ γὰ οδ' 

(ἀδηρθγ) [ῸὉΥ τη6.᾽" [Ι͂ῃ {Π6 ἴση ἦ μέν, {ῃ8 ΡᾶΥΓ1018 μέν ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΑΒ 

ἴο [Π6 ΡΓ056 ἔοστῃ μήν. {Οοηβυ! ΝΝΑΡΘΙΒΌΔΟΠ 5 ἘΧΟΌΤΒΙ5 οἡ μήν.)--- 

πούόφρων. ΟΌΒΕΙΥΘ [Π6 ΘΙηρΙογτηθηΐ οὗὨ [Π6 ποιηϊπαῦνθ νυ] {Π6 1η- 
Βηϊτῖνθ, [Π6 γϑίδγθποθ Ὀθὶησ ἴο 1ῃ6 58Π16 ᾿παϊν 4] ἐμαὶ (ΌΥΠῚ5 (Π 6 

Βι ] οί οὗ 1η6 ργθοθάϊηρ γευῦ.----ἢ γὰρ ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν. ““ἘῸΙ 

Ι ἀο ΔΒΒΌΓΘΑΙΥ (ὨἰπΚ Παὖ 1 5841} ΔΠΘΘΥ 1ῃ6 ΤηΔη.᾽ ΟὈΒΘΙΥΘ [Π6 οτος 
οἵ ἡ. ϑοῖμθ σοπηθοῖ 1{, ἴῃ ὑἰγαηβιαίίηρσ, νυ ἢ χολωσέμεν, Ὀὰΐ 1{ ἀπ᾿[68 

ΤΏΟΤΘ παίαΓΑΙΠΥ ἡ ἢ ὀΐομαι.----ἀ.ολωσέμεν. ΜΥΈΏΘη {Π6 Βυδ]οοΐ οὗ [ῃ6 
ἸηΠηϊἶνθ ἰ8 1Πη6 βαῖὴθ νυ ἱἢ ὑΠμαὺ οὗὁὨ 1ῃ6 ργϑοθάϊησ ἤπηϊῖθ νου, ἴΐ 15 

ΟἸηΪ 64 νυν ἢ 1Π6 ΓΟΥΠΊΘΥ, ἀΠ]655 δη ϑιηρἢδβϑὶβ Ὀ6 αἰ ἀροη 1. 

μέγα. “ὙΠ μον [ἃ] βυγαὰγ.᾽"--καὶ οἱ πείθονται ᾿Αχαιοί. “Απά 
πῖτη ἴπΠ6 ασθοκβ ΟὔοΥ." ὙῦσΑ ᾶνθ ἤθῖθ ννῆδΐ σγδαιηγζηδυ 8 68}} ἃ 

Ῥαγαΐαχίβ, {6 ῬΘΥβΟθ8] ρΡΙΌΠπΟὰ ἢ οἱ ἰακίηρσ [ῃ6 ΡΙ466 οὗ [Π6 τϑ] αν 

ᾧ, ΟΥ̓, ἰπ ΟΥ̓ΠΘΥ ὑνουά5, [Π6 ΘΧΡΥββίοῃ “ ἂπᾶ ἢ" θαὶπρ δηηρὶ ον ἰη- 

Βίθαα οὗ “δηὰ ψῃοτη.᾽" [Ι͂η ἨΌΠΊΘΥ, {Π15 σοπβίσιοίοη βάν ῦβ οὗ [ῃ6 

ΒΙΤΩΡΠ ΟΠ οὗ 1η6 ΘΑΥΥ Ιδησααρσθ, θη {Π6 τοϊαῖϊνα ννὰβ ποῖ 85 γί 

ΒΘΠΘΥΔΙΠῪ οιηρ ον. ὙΠ Ἰδαίου νυυϊθυβ, ΠΟΎΡΘΥΘΥ, ἰὉ 15 ἄοπ6 δἰ που. 

ἴο ἀνοϊά {6 ἴοο Ττεαιθηΐ 156 οἵ [Π6 τοὶ δίϊνθ, Οὐ 656 ἴο ἱπηρατί δάᾶϊὶ- 

{10Π8] ἴΌΤΟΘ ἴο ννῃδΐῦ 15 βαϊ Ὀγ {πΠ6 βυδάθη ἴὑγη οὗ βχργθββίοῃ. 

80-83. κρείσσων γὰρ βασιλεὺς, κ. τ. Δ. “ἜῸΥ ἃ Κἰηρ ἰΒ 1Π6 ΤῆΟΤ6 

Ρονγο ἃ] (οὔ 1ῃ6 ἔννοῸ) ψνΘΠΘΥΘΥ 8 518}} Πᾶν ὈΘΟΟΙΘ ἱποθηβθᾶ 

ἀραϊηβί ἃ τηδῃ οὗ ἰῃίδυ!ου τδηκ.᾽) ΟὈμγηΘηΐδίουβ ἃγ6 αἰν] θα ΠΘΓΘ ἴῃ 
ορίηΐοη ταϊαΐνθ ἰο {Π6 ΤὉΓΠῚ χώσεται, ΒΟΙῊ6 Γοσαταϊηρ 1ζ ἃ5 ἴΠ6 5ΙΓΡΙΘ 
Ταΐαγθ, ΟἾΠΘΥΒ ἃ5 18 δουὶϑί οὔ {Π6 βι] αποιῖνϑ νυν ἢ ἃ Βῃοτιθηθα τηοοά- 

γόονν6]. ΤῊΘ Ἰα Θ᾽ ἈρΡΡΘαΥβ ἴο ὈΘ {Π6 ΤΏΟΥΘ οΟΥΤΘΟΐ νἱθνν οὗ {Π6 τηδΐ- 

16 Υ, 5'Π66 {Π6 ΤΘΙΒΓΘΠΘΘ 8 ΤΏΘΥΘΙΥ ἴο ἃ ΒΙΡΡΟΒΘα οᾶβ86, ψν ῆΐοἢ ἢδ858 πὸ 

οοπηροίίοη νυ ἢ {Π6 ΤΑ] ΠΥ αἱ {Π6 τηοπιθηΐ θη {ῃ6 νγογβ. ἃ. υἴ- 

τογθᾶ. (Οοιηρατθ Νάρθιβθδοι, ϑιδαθιπιαππ, Οτγαβίαβ, ὅζο., αἄ ἴἰος.) 
εἴπερ γάρ τε χόλον γε, κ. τ. Δ. ““ἘῸΓ ᾿ΠΟυρἢ ΠΘ ΤΠΔΥ Πᾶγνθ βιἰΠθὺ 

ΟΡΘη τνυδίῃ, ἱπἀθ θα, θυ θη οἡ 1Π6 5816 ἀδΥ, γεοῖ αἵ Ἰθαβί αἰϊθυνγατὰ 8150 

τ (068 6 τΤοίαϊη βθοσζϑί γϑβϑηϊπηθηΐ ἴῃ ἢἷβ Ὀγθαβϑὲ ΠῚ} ἢΘ ΤΥ Πάνω 
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1016Π16ἀ ([18 ἀϊοία! 65). Τῇ Ραγίῖοῖθ ὄφρα νυ 116 δογῖβι οὗ τη 

Βυθ)]ποίνθ 15 Π6τΘ δαυϊναιθηΐ (0 ἄοπεο ἴπ 1,αϊῖπ νυ ἢ 1ῃ 6 Επεέγιης 
εἐχαεσίμπι. (Ναρεϊοϑαοῖ,, αὐ ἰοο.)---χόλον. ΒΥ χόλος ἰβ τηδδηΐ 8ῃ ουΐ- 
Ὀυγϑὶ οὗ ραββίοῃ, ὀρθὴ τϑϑϑηϊτηθπηΐ ; ὈΥ κότος, οὔ 1ῃ6 οἵἴπϑὺ Πδηΐ, ἃ 

[δο]ησ οἵ βθογοῖ ΠΡΌ, Ἰοησ ΠΥ θογθὰ ἴῃ 1η6 Ὀγθαβῖ. (ΟΟμραγΘ ΤῈ 
Εἰψηι. Οιιά., χόλος δὲ οἱονεὶ κίνησις χολῆς, κότος δὲ ζέσις τοῦ περικαρ- 

δίου αἵματος.---ἀλλά γε. Υα Βᾶνθ σίνϑη (8 τϑδαΐησ, ἢ ἬΥΠΘ. 
Μοῦ τϑοθηΐ δαϊΐουβ παν ἀλλά τε. 

σὺ δὲ φράσαι. ““Ὧο ἴποὰ {ΠΘΥΘΙΌΥΘ σοηβί 6 γ.᾽ ΟΌΒΘΥΥΘ ΠΟΙ (ἢ 6 
ἴοτοθ οὗ [ῃ6 τη 16 νοΐσθ. [Ι͂ἢ {Π6 δοίΐνθ, φράζω τηθδῃ8 “ἴο Βρθδὰκ ἴο 

ΟΥ̓ Υ ἢ Δ ποίῳ :᾽ θαϊ ἴῃ {Π6 τηϊά 16, “ἴο ΟΥ̓ ΝΥ ἢ ΟΠ Θ᾽ 5 561Γ ἐ. ε., 

ἰο σοπβίαου, ἰο ἀθ! θθγαΐε.---εὖ με σαώσεις. ““ὙΥ ΒΟΙΠΘΥ ποὺ νν1] 5ανθ 

ΤῊΘ (τότ ΠΔΥΠῚ),) ἡ. 6., ΜὙ}Π ργοΐθοϊ τη6. 

8δ-88. ϑαρσήσας μάλα. ““ Ἠανίησ ἴακθοη σουτασα {ΠΥ.᾽"--οὀὀἰπὲ 
ϑεοπρόπιον, κ. τ. Δ. ““ἘΧρΙαΐη [Π6 ΠΘΑΥΘΠΙΥ 5ίση, νῃδΐ ἱποὰ Κπονγθβὲ 

(ἰξ ἰο 96). ὙΤΠθ ΠΘΔΑΥΘΠΗΪΥ͂ 5ίση ΠΕΙΘ τηθϑηΐ 15 ἴΠ6 Ρ]ΑΡΊΘ, υἱθυγθα 85 

8ῃ ἱπάϊοαίίοη οὗἉ 1Π6 νν}}} οὗ {Π8 ἀθἰἴγ. 8 ᾶγϑ σίνϑ τἝἊο ϑεοπρόπιον 
[η6 τηθδηΐϊηρ ἃ5ϑισηθα το ᾿ξ ὉΥ Βυϊίτηδππη, γγῆ0 ΔΘ γ 65 [Π6 ὑγογὰ ἔγοῖν 
ϑεός, ἃπὰ πρέπω ἰπ ἴῃ 56η56 οἵ σημαίνω. Ασοοτγάϊησ ἴο {Πΐδ ττῖται 

ϑρλὰν 
Ὅν [ 

-τεξε 
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τμοσχείοσθ, (ῃ6 οἱά βχργθββίοῃ ϑεὸς πρέπει τῆθϑῃβ “ἃ βοᾶ βϑῃηᾶβ ἃ 

οἰση." ὙΤῇηθδ βίσῃ βθηΐ νγδὰβ οδ]]δᾶ ϑεοπρόπιον, ἀῃᾷ {Π6 ᾿πίθγρσυθίθυ 
οἵ 1ἰ ϑεοπρόπος. (Βειίπιαπη, 1,εχιὶ., γΟ]. 1.7) Ὁ. 19.) 

οὐ μὰ γὰρ ᾿Απόλλωνα. “ΝΟ! ἴογ ὈΥ ΑΡΟ]1ο. ΤΠ ΡΑΙΤΙΟ]6 οὐ 
Δ Κ65 ΠΘΙΘ, ἰπ ἰδοΐ, ἃ ἀουθ]θ, ὑμαΐ 15, ἃ ίσοη σου πϑραΐϊϊοη ὑΣ] ἢ 

οὔτις ἴῃ νεῖβα 88.---ᾧτε. “Απᾶ υπΐο ψΠοΙη." Τὸ Ὀ6 οοπδβίτιρα 

νἢ εὐχόμενος.--- ϑεοπροπίας ἀναφαίνεις. ““ Ἀδγνοα]οβὲ Πἰβ ΠΘΔΥΘΩΪΥ͂ 
55 η5,᾽" 1. 6., ΘΧΡΙαἰπθβὲ {ΠΕ} ἱπηροσέ. Τὴ ἴθυη ϑεοπροπία 15 1ῃ6 

ΒΆΙΩΘ ἴῃ δῇδοΐ 85 ϑεοπρόπιον.---ἐμεῦ ζῶντος, κ. τ. Δ. “ ὙΒΠ61 Πἶνα 

δηα 566 οἢ ϑδυίῃ,᾽ 2. 6.» ἴγ8 ἀπ 6η])ΟΥ {μ6 Ὀ]αββίηρ οἵ βίης. Οοὰς 

ΡᾶτΘ ἴΠ6 Ατίϊο ζῶν καὶ βλέπων, ἀπὰ 1Π6 1,δἰ1Π υἵσιι5 υἱάεηδφιιε. 
89-91. παρὰ. “ Αἱ." -ἰβαρείας χεῖρας ἐποίσει. ““5}81]] ΙΔΥ̓͂ ΠΘΑΥΥ 

μδηᾶβ," ὁ. 6., 1πΠ6 Βαπᾶ οὗἉ νἱοϊθποα.---οὐδ᾽ ἢν εἴπῃς. “Νοΐ Θνβθῃ 

1βουρἢ Ποὺ τηθηΐοη,᾽" ὁ. 6., ποῖ δύθὴ που Ρἢ {ΠΟ ΠδΙη8 85 1Π6 

σδ056 οὗ ΑΡΟ]]Ο 5 Δῆσαυ. ΤῊΘ ΠΊΟΤΘ ΘΟΙΏΙΠΟΠ ΘΟΠΒίΓΠΟΙΟἢ ἴῃ ΡΓΟΒΘ 

νου ]α Ὀ6, οὐδ᾽ ᾿Αγαμέμνων, ἢν ἄρα τοῦτον εἴπῃς.---ὃς νῦν πολλὸν 
ἄριστος, κ. τ. Δ. “ὙΠῸ ρῥτοΐβββββ ἴο δ6 δ ἴΠ6 ργββθηΐ {{π|6 ΟΥ̓ (ᾺΥ 

186 τηοβϑὶ ρον! οὗ {Π6. ατθακβ." 8 τηῦβὲ θ6 οαγοία} ποῖ ἴὸ 

το πᾶϑγ εὔχεται εἶναι, ““ Ὀραβί5β ἐπαΐ 6 15." [Ι{ 1Β 1Π6 1 αἰϊῃ φῬγοϊεείετ 

ἐ58ε, ἃ 15 δχρὶαἰπθᾶ ἴῃ Ρ]αΐῖο (ΟὉγρ., Ρ. 449, Β.) ὈΥ ἐπαγγέλλεται, 

“ἐ ργοοϊδίτὴβ Ὠϊτη56 1 Ὑγὲὰ μᾶνθ Πδυύδ ἴΠ6 ρ]αἰπ δᾶ 5 ΓρΡ]6 τηδη- 

ΠΘΙΒ Οὗ ἢ ΘΙ ἃ56, ΠΘΥΘ ποίῃϊηρσ ὈΟΔΒΙΓΩ] 15 ἰηϊθ πα δα, θαξ δη ἰη- 
αἰντ άπ] ΤΉΘΥΙΘΙΥ͂ 5 Υ5 οὗ Ὠἰτη56 1 γῆδί Π6 δοίαδ ΠΥ ΤΠ] ΠηΚ5. “1 81 

δΠ ᾿ἰῃβρίγθα 5 ΠΡ Υ," βΒᾶὺβ [868 Ὀατᾷ. “1 8πὶ {Π6 ταργϑβθηΐαίνγβ οὗ 

7ον6,᾿᾽" 5805 1ῃ6 ΙῃηοΠδΤΟἢ.---πολλόν. Ἐφαϊναϊθηΐ ἴο πολύ, ΟΥ 1Π6 

[μαἴϊῃ πιμίίο, ἰοη ρα. 
92-96. ϑάρσησε. ““ΤΟΟΙ οουτᾶρσθ." Μόοτδ ΠἸΈΘΥΆ ΠΥ, “ θΘΟΔΙηΘ 

ἐποουγασθά.᾽" ΟὐΟΙΏΡΑΙΘ ἐχώσατο γΕ158 641.---Οὔτ᾽ ἄρ. ““ΝΕΙΓΠΘΓ, ἴπ 
ΥΘΤΥ γαῖ ἢ." Τῇ ΒρΡΘδΚΟῚυ, δοοοσζάϊηνσ ἴο Καϊποσ, Ὀθσὶπβ Ὧη δ άγθββ 

ν ἢ οὔτ᾽ ἄρα. ... οὔτε, ΜΘ ἮΘ ΟρΡΡΟΒ65 ΒΟΙῺ6 ἔα]56 υἱδϑὺν οἵ ἃ τηδΐ 

[ΘΓ 1ῃδΐ ἢδ5 Ἰΐ Ὀ6θη [ἀΚθη ργουϊουβὶυ. (6. 6'., ὁ 755. Οοιηραῖθ 

ἨἩατίμηρ, ν0]. 1., Ρ. 431, 444.) ἢ 
οὐδ᾽ ἀπέλυσε ϑύγατρα. “ΝΟΥ ἀϊᾷ 6 το]θαβθ ἢἷβ ἀδυρσῃίοι." Οὐτ 

(οτγὰ οὐ δχργϑββϑίοῃ ὑνουἹὰ Ὁ6, ““δηὰ ψνῆοβα ἀδυρῃ θυ 6 τοὶθαβθᾶ 

μοΐ,""--τοὔνεκ᾽ ἄρ᾽. “Οη 1ῃ15 δοσοιπί, ΠΑΠΊΘΙΥ,᾽ ἢ. 6., Οη 115 ὙΘΓΥ͂ 

δοσουηί. ΤΠΘ Ρδυΐο]Θ ἄρα 15 ΠΟΤῈ δχρ᾽ηδίουυ, ἃηἃ Ξ6͵Ύ68, 88 ἰΐ 

ΨὙΘΥΘ, ἴο Τϑοδρι]αΐθ ναὶ Πᾶ5 σοπθ Ὀθίοσθ. (Ν᾽ ἀρεϊβϑαοῖ, Εστοανς., 

9. 
97-100. οὐδ᾽ ὅγε πρὶν, κ- τ. Δ. “ΝΟΥ Μ|] {ῃ158 βατηβ ἀθὶν Κθορ 

ΑΥΝΑΥ ὨΪ5 ὨΘΑΥΥ͂ Παπᾶβ ἔγοῖῃ [ῃ6 ρδβί!θησθ, Ὀθίοσθ, αἵ 1θαβίῖ, 5016 

9Π8 ρῖνβ Ὀ8οκ ὑηΐο ΠΟΥ (ΔΊ ΠΟΥ 186 τηαϊὰ οὗἉ π6 φαΐ κ- ΤΟ] τς ἜΥ6,᾽" 

ἄς. ΟΡβθῦνθ {Π86 στβρϑιἰτοπ οἵ πρίν ἵπ ογάθυ ἴο ἱπηραγὶ δἀάϊ:ϊοῃὶ 
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ἔουοθ ἰὸ {π6 ΘΧρσθββίοῃ ; Εἰ ΘΥΑΙΥ, ““ΒΟΟΠΘΙ, ΒΟΟΠΟΥ αἱ ᾿θδοὶ :᾽ δἂπὰ 

ΟΌΒΘΕΓΙΥΘ 8150 1Π|6 [ΌΓΟΘ οὗ γε νυ" (Πη6 Βθοοπᾶ πρίν, Το γ6 ΤΎᾺΘΟΙΥ, “ θ6- 

ἴογο ἐπαΐ, αὐ αἰϊ ευεπί5."" --- χεῖρας. ΜαγκΙαπά σοπ]θοϊυγοα Κῆρας, θὰϊ 
χεῖρας ἰ8 ΤΟΥ͂Θ ΟΟΥΤΘΟΙΥ ῥτοίδυσθα ὈῪ Ηθυπθ, ϑρι ΖΠου, δηᾶὰ οἰ ΠΘΥΒ. 
Τὴ τηϑδηΐηρ 5, {παὶ ΑΙΡΟΙ]Ὸ 1} πού Κρ οὔ" 8 ἤαπάβ ἔγοιη βοπᾶ- 
ἱπρ' 1η6 ρΡ6βί! Θησθ. Οοιήραῦθ {Π6 ΔΠΔΙΟσΟΙΒ ΤΟΥΤῚ οὗ Θχρχθββίοη ἴῃ 

1η6 ΟὐΥ̓556Υ (Χχίϊ., 310), κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι. 
ἀπό. ὕ᾽ϑοάα δἀνϑιῦϊα!!ν ΠΘΤΘ, ἃ5 884]. Νὼ ἐπ|6βὶβ οἵ ἀποδόμεναι. 

--δόμεναι. ὝΥ 6. τηυδὲ ΒΌΡΡΙΥ Ὀδίοτο 118 ᾿ἰπδηϊῖνθ {πΠ6 ἱηἀδῆπίίθ 
ΡῬΙοποῦῃ τινά. ΟαΙ Ομ ὰ5 15 δἰγαϊἃ οἵ πιηΐησ Αραπιθηποη, ἐποιρὶ 

ἢΘ Τηθ8η85 Πΐπη. 51} {πΠ8 ὙἘ]116.---ἑλικώπιδα. Ἐοίδιτίηρ ἴ0 1Π6 φυΐϊοκ- 
εἰαποίηρ, Παβιϊησ δυθ, {πᾶΐ ΓΟΥ̓ΤῚ8Β 50 βίσυιΚίησ ἃ οοηδβεϊ αθηΐ οὗ ΓΘ Π.8 16 
ὈΘδυΐΥ, ἀπα 15 ἱπαϊσαίνθ 8150 οὗ γουΐῃ δηᾶ βρί γἰΐ8. 

ἀπριάτην, ἀνάποινον. ““ὙΥΔΠουὺΐ ρῥγοθ, νου ταηβομη." ἘΜῸ 

αἄνοιῦβ. ΤῊΘ ἀῦβθποθ οὗ [Π6 οοῃπϑοίϊηρ σοηἸποίΐοη 8 ΠΕῚΘ ἰπ- 

τοηἀθα [0 ΤηᾶΥΚ ΠΟΥ ἴγθϑ [Π6 βγη θὺ πηυϑὲ θ6. (Ναρεϊϑδαεῖ, αα 

ἰοο.)--ἰΚρύσην. ΟὐΟπΒΪῦ ποίθ ου υϑῖβθ 91.---τότε κέν μιν, κ. τ. λ. 

“ΤΉΏδη, ΡΟΓΠΔΡ5, αἰἴου πανὶηρ ῥτορι[ἰἰθά, νγ6 ΤΩΔῪΥ ρϑύβυδάθ Ὠΐτα (ἴο 
586), ὁ. 6.) ΑἴΌΘΥ Βανηρ Ργοριἰαϊθα Ὠΐπη ΒΥ [06 ΒΌΓΤΓΘΠΟΘΥ οἵ 1Π6 

τηδὶ ἀδ ἢ, γγὙ6 Τ]ΔΥ ΡΥΘΥΔῚ ὕροῃ Ὠΐη, ὈΥ ΒΔουῆσθ8, ἴ0 ΤΘΙΏΟΥΘ 1{ῃ6 

ΡΘβί!Θ ποθ ἔγομι διποησ ὑ8. ' 

101-105. ἦτοι ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν. ““ΤΗΐΒ οπ6, ἱπάθϑᾶ, Βανίηρ 1μ05 
ΒΡΟΚθη." Τῇθ μδγῖο]6 ὥς (οΌβουνθ 1ῃ86 δοσθηΐ) 8 μϑῦθ δϑαΐῃ μὰΐ 
ἴον οὕτως.---τοῖσι. ΟοπΒ0] Ὁ ποίθ᾽ οῃ γεγ56 58.--- μένεος δὲ μέγα φρένες, 
τι τ᾿ Δ. ““Απᾶ Πῖ5 ἀϊαρθγαστη, Ὀ]ΔΟΙς 811} ἀγουπᾶ, νὰ ρυθϑίν ΒΠ16ἃ 
ὙΠ] ἢ ΔΗΡΘΓ.᾽"" ΒΥ φρένες 18 ΠΕΙΘ τηθαπΐ {Π6 ἀϊαρῆταστη. ὙΠθη 16 
τὐἰηἃ 18 ὙἱἹ ΘΕ ἀρσιίαίθα ὈΥ Ραββϑίοῃ, {πΠ6 νϑὶπβ Ὀθοοῖηθ 5 6 ἢ 

ἢ ὈΙοοά, ἀπὰ 1Πη6 φρένες Δ1Θ. ῬΥΟΡΘΙΥ͂ Βαϊά ο 6 μέλαιναι.---ὄσσε 
δέ οἱ πυρὶ, κ. τ. Δ. “Απά ΠΪΒβ ἔνγο ΘΥ̓́65 Τϑβϑιη θὰ δ]αζίης γα." 

ΓΑΈΘΓΑΙΠγ, κ᾽ 1Π6 ἔνγο ΘΥ65 ΤῸΥ Ὠΐπι.᾽"---κάκ᾽ ὀσσόμενος. “ϑΙΘΓΠΙΥ Τα- 

βατάϊηρ.᾽" ὙὍΤΠ6 νϑὺῦ ὄσσομαι [85 8150 1Π68 τηθαηΐηρ οὗ ἐογαβθοίηρ, 
τοσϑίμου νυ {παΐ οὗἩ ργοσῃοβίϊ αι ηρ ἀπᾶ Τογθθοάϊησ. Ηδηοθ Βαυίί- 
ἸὩΔΠΠ ΤΘΙΉΔΥΚΒ, {πα΄ ΔΙΠουρἢ, ἴῃ {Π6 ργθϑθηΐ ρᾶββαρθ, [ῃ 8 ἢἥτβί δπά 

τηοβί βαρ] 6 βἰσηϊβοαδίίοη ἰ5 οουίδ ΠΥ ἐμαΐ οὗ Ιοοκίηρ ἃΐ 9η6 5.Θ ΠΥ 
ΟΥ̓ΤὩΔΙΘΥΟΙΘΏΠΥ, γϑί ἀουθι1655 ὄσσεσθαι ἰ5 ΟΠΟΒΘΠ 8ἃ5 [ῃ6 ΙΏΟΥΘ 6χ- 

ΡΓοββίνθ νγοσά, 10 βιουν {παῤ Αβδιηθια πο 5 ΙΟΟΪς {μῃγθαίθπθᾶ ἂπά 
Γογθθοάθᾶ θυ]. (1 εχὶϊ., 5. Ὁ) : 

106-108. μάντι κακῶν. “Ῥτορμοί οἵ 1115. ΟὈΤἸΏΡΑΙΘ [Π9 ΘΧΡΙπᾶ- 
(ἴοη οὗ Ἐυβίδι ϊα5.: ὁ κακὰ μαντευόμενος.---τὸ κρήγυον. ““Τμδΐ ΨΕΙΘΗ, 
νγὰ5 ΡΙΘαβίηρ" Τῇ ρῥυϊπηϊἶγ6 τηθαηϊηρ' οὗ (8 ἔθττα ΔΡΡτοχ  πηδίθβ, 

ΡΟ ΔΡΒ, ΙΠΟΥΘ ΟἸΟΒΘΙΥ 0 ““βορᾶ," ““ἀδοὲ}.) Ὑγὲ μᾶνθ ρίνϑθῃ 

ὦ ΒΙοαϑἰη δ, ΠΟΥΘΥΟΙ, 85 ΤΠΟΓΘ ἱπ ἀοοοχγάαποθ ψἰμ {μ6 βρίσἱξ οὗ 116 
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Ρᾶβ5βᾶρε.---αἰεί τοι τὰ κάκ᾽ ἐστὶ, κι τ. Δ. “ἜΥΘΥ ἂτε .“ ὁ ᾿πίηρβ ἐπδξ 
ὮΓΘ ΟΥἹ ἀθασ ἴῃ τιϊπὰ ὑῃΐο 1Π66 ἴο ῥγεαϊοί,᾽ ἐ. ε., φυϑθὺ ἀοβί 1ῃοὺ 
[Κα ἀθ!ρῃς ἴῃ αἰν!ηῖησ νηΐ 15 θυ]. 6 μᾶνϑ δάορίϑθα ἤθῦθ νγβαῖ 

ἌΡΡΘδΥβ ἴο Ὀ6 1ῃ6 ΤΏΟΤΘ Πδίαγαὶ σοηβίσγασίίοη. ΤῊ ΘΟΙΏΙΏΟη τηράθ 

οὗ τοπάθγίηρσ 15, “'θυθσ ὑπίο ἴΠ66 15 1Ὁ ἀδδὺ ἴῃ τηϊπα ἴο ργϑαϊοΐ 1ῃ6 
{πίηρβ (ῃαΐ ἃγ6 61}. Αοροτάϊηρ ἴο (15 ἸαἰίοΥ νἱθνν, φίλα 15. ὮΘΙΘ 

ἴογ φίλον. (Οοηβυὶ Νασεϊςϑαοϊι, αα 1ρ6.)---τὰ κάκ᾽. ΟΌὈΒοΓγνΘ {Π6 ἀ6- 

τηοηδίζαϊ νϑ ἴΌγΟ6 οὗ τά. Μοτυθ Πἰΐθυαῖν, “ [Π056 {Πϊηρ5 ({πᾶΐ Ὧ16) 6Υ1].᾽ 

ἐσθλὸν δ᾽ οὐδέ τί πω, κ. τ. Δ. ““ΝΕΙΠΕΥ Παβὲ ΠΟ ΘΥΘΙ 85 γϑί υἱ- 
ἰογθα 8ΔηΥ {Δ υ ΟσΔ 016 ργθαϊοἰΐοπ, ΟΓ ἀοη6 δυριΐ {πδ΄ ννὰβ δἀναπίασθοιβ 
([ΟΥ 116). Τῇ σοΟΙΠΓΠΟΠ]γ-το ον θᾶ ἰγαηβιαίίοη οἵ οὐδ᾽ ἐτέλεσσας, 

ΚΟΥ Ὀτουρσηΐ ἰδ (0 115 ΔΟσΟΙΙρ] ΒΗ τηθηΐ,᾽" σδηποὶ βίαπα, μου ρἢ 

Βαποίοπηθα ὈΥ͂ {Π6 ΠδΙη65 οὗ ὙοΙ ἢ, Ηθυπο, δηᾶ ΟἰΠΘΙΒ ; ῸΓ Ποὺ οδἢ 

ἃ ἰνΊΠΕΥ Ὀ6 56] α ἰο δοσοιωρ βῃ ἢΪ8. οὐγῃ πρχρ συν εννοὶ τ (σοῃβυὶέ 

Ναρεϊεϑαεῖι, αα ἴο5.} 5 
109-115. ϑεοπροπέων. “ἘδΥΕΔΙΪΩρ 5ἰση5 ΠΟ ὁπ Πρ," ἐ. Ἢ, 

ΡΓαίθπαϊησ ἰο ταυϑὰὶ μθη. Οοηβυϊ ποίθ οἢ υϑῦβα 88.---ὡς ὀὴ. 

“ΦΉΟΝ {παΐ, ΓοΥβοοίῃ." ὙΠ6 ρδγίοϊθ δή 15 ἤΘΥΘ ᾿'γοῃΐοδὶ, δᾶ δη- 

ΒΎΓΘΙΒ ἴο {π6 Τιαίίη ϑοϊοεὶ.---κούρης Χρυσηΐδος. “ΟΥ̓ 1ῃ6 ἀδπηξοὶ 

ΟἸ ΤΥ 5615,᾽ ἐ. 6.,) Οἤ γα [ῸΥ Που.---ἐπεὶ πολὺ βούλομαι; κ. τ. Δ. “ 5ῖποο 

ἸΏΠΘἢ (ΟἽ 5} ἴο μᾶγΘ ΠΘΊΒΟΙΓ δὲ ΠΥ Ποιηθ." Αὐτήν 15 ΠΘΙΘ Ραΐ ἴῃ 

ρροβίτἰοη ἰο ἄποινα, πᾶ ΔΗΒΥΤΘΙΒ (0 {π6 1,αὐϊπ ἔρϑαπι, ποῖ δαπι.-- 
καὶ γάρ ῥα, κι τ. Δ. “ἜῸΥ ἴῃ ΥὙΘΙΥ͂ (τα 1 ΡΥΘἕΟΥ ΠΟΥ θυθὴ [0 ΟἹνυ- 
ἰριηπαβίγα, ΤΩΥ͂ ννγεθ θα υυἱἱΐδβ.᾽" ΤΠ ρατίϊο]8 καί τηυβί θ6 Ἰοϊπϑρᾶ ἴῃ 

σοηδβίγαοίξίοη νυ ἢ 1Π:6 ῬΤΌΡΘΥ ΠδΙη6.---προδέθουλα. ΟΌΞΘΓΥΘ ἐΠ 6 ἔΌΤΟΘ 

οὗ τη6 ροσίδοί μθσθ. 1 θυ νυ, “1 πᾶν ργϑίεστθα, δηᾷ 1 σοπέϊπῃθ ἴο 

ΡΓοίοσ." --κουριδίης. Τὴ Ηοχηουο δαἀ)θοΐῖνθ κουρίδιος ἀοα65 ποί 
ἸΏ6 8} “ γου ΒΓ], ἃ5 ΤΩΔΗΥ͂ ΤΘΠΟΘΙ 1Ὲ, Ὀὰϊ “ ννεααθ6α,᾽ δπὰ 15 ορροβϑᾶ 

ἴο {6 απίοῃ Ὀοί Θη τηδϑίθυ δη4 5]4 06, Οὐ 10 σοπουθίπηδσθ.--- Βεέί- 

πιαητι, 1,εαῖϊ., 8. Ὁ.) : 

ἐπεὶ οὔ θέν, κι τ. Δ. "" Βῖποθ 5886 5 ποί ἱπίδυίου ἴὸ ΠΟΥ, δἰ ἐπ 6 Υ ἴῃ 

ΡΘΥΒΟῚ ΟΥ ἴη τηΐθη; δἰ ΠΥ, ἀσαίη, ἴῃ τηϊη, ΟΥ δὲ 4}1} ἴῃ δοσοιηρ 5ἢ- 

Τηθηΐ5,᾽ 1. δ.) ΟΥ̓ 1ῃ ΔΗΥ͂ ΔΟΘΟΙΩΡ ΒΒτηθηΐ85.---ὄθέν. ΤῊΘ δοοθηΐαδίϊοη 

οὗ {15 ρχγοποιῃ ἴῃ 106 φγϑαΐθυ ΠΌΠΩΌΘΙ οὗὨ δαϊξϊοπβ ἰβ ΘΥΓΟΠΘΟΌΞΙΥ 

Εῖνθπ 88 ἔθεν. ΤΏΘ Ἰᾶνν 15 ΘΟΥΓΘΟΙΥ Ἰαϊὰ ἄἀονη ὈΥ ΞΡΙΓΖΠΘΓΙ: “ δὲ 

Ῥεγβοῆ ἰεγίϊα Ῥτοποπιῖπα ἕο, εὖ, ἔθεν, αα εἰιπὶ ἔρδιιηι, ἐδ ψιιο βεῦ πιο εδί, 
τείεγιιμίμν, ἱθποῦ ἴπ τὶς διιδπιδεϊὶ, δῖπι αὐ αἰΐμηι φιοηιρίαπι Ρετεϊπεπέ, τη-- 
εἰϊπαΐιγ.᾽ Τη {Π6 ρῥγδβθηΐ ἰπβίδηοθ, {ΠΥ ίΌσΘ, βίποθ ἐθέν τϑίευβ ποὶ 

το ΟἸτυβαίβ, Ὀὰΐ το ΟἸγιθιηποβίσγα, ἢ ὈΘΟΟΠ.65 8π 6 πο ἰτῖο. 

δέμας. ΒΥ δέμας ἀρρΘαγβ ἴο θ6 ϑύδ πηθδηΐ, ἴῃ βίγοῖπ 6855, η86 ἀθ- 

γνϑ]ορειηθηΐ οὗ (Π6 ἢτΓἌτη6 : ὈῪ φυῇ, οῃ {Π6 ΟἸΠΘΥ πδη, 186 ΒΥΓΩΙΠΊΘΙΤΥ, 

ΟΥ ὑτοροτίϊοῃ οὗ {86 οἰδοσθηΐ μᾶτἕβ ἴοὸ 9ὁπ6 ἐποίΐμου, 8 ΠπαΙΌΓΑΙ 811 
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ὉΥ ὀαγτίασθ. Ὑ058, ἰῃ Πἷ5 τϑυΐθυνν οὗ Ἡθυηθ}Β ϑάϊίοη, βέαίθβ {πὸ αἱ!- 

ἔδυθηοθ θοέννθθη {Π6 ἴννγο ΘΓ ΠῚΒ ὙΘΥῪ ΔΟΟΌΤΑΙΘΙΥ : “ ἩΔῪ απ 1,εἰδε5- 

ἐὐμοὐι5, ποοῖι απ Βιάμηρ,," τηθαηΐηρσ ὈΓΥ 106 Ἰαϊίθυ θχργθϑϑίοη, “απ 

δοϊδηεηι Τ᾽ γ αἰ ἐτῖϑ5 ἀϊεδε5 Ἡιοὶ5ε5.,) (δέογι, ΚΟ Γ ογίε8, νο]. 1., ᾿. 

817.)---οὔτ᾽ ἂρ. ΤῊΘ ΡγοΪΘ ἄρ ἰβ ἤθγΘ ϑιηρὶουθὰ (0 ΟΔΥΥΥ͂ ΟΠ, πὰ 

σἷνθ ἃ Ποὺ Υυἱθὺν ἴο, 16 δηυτηθγαίίοη ἢ ̓υ8ὲ 8ἃ85 ψγχὸ ψου]Ἱὰ 5. ἴῃ 

ἘΏΡ 5, “ΠΟΥ ἐλέη αραΐη."--ἔργα. ΒΥ ἔργα ἅγΥ6 ΠΘΥΘ τηθδηΐ δοοοιη- 

μ᾽ ἰβιτηθηΐβ ἰη {Π6 Ἡομπιθσὶο Β6η88 οὗ {η6 ἴθ γΠΊ, ΠΔΠΊΘΙΥ͂, 580} ἃ8 ΟΥΘ 

ΟΥΓ ἃ ἀοιηδβίϊο παΐαγθ, Θβρθοί ΠΥ {Π056 ἀρρογίαϊηϊπρ ἴο {ῃη68 ἸοΟΙΩ. 

116-120. ἀλλὰ καὶ ὥς. ““Απὰ γεῖ Θγϑη {π15,᾽ ὁ. 6., Θυθὴ ἱπουρῇ 

(6 οΘᾶ586 βίαπα {μτ|5, ἀπ 5ὴ6 Ὀ6 50 ὈΘΔᾺ ΓῺ] ἃηα ΔΟΟΘΟΙΏΡΙ 5Π6Ε.---- 

ἐθέλω. “1 ἀῇὰ ψ]Πηρ."--- πάλιν. ““ΒΔΟΚ,᾽ 1. ε.) ἴο Π6Υ ΓαᾺ μου. - Οοη- 

501 ἢοΐθ Οἢ Υ6 756 ὅ9.---τόγ᾽. ““ΤῊΪΒ ΡΔΥΓΘΌΪΑΥ ΘΟυΓΒ6." ΟὈΒΘΥΥΘ 
186 Ἰἰτἰἐἴπρ᾽ ΤΌΓΟΘ οἵ γε.--βούλομαι. “1 νυ ϊβὴ γαῖ Υ." ΤῊΐ8᾽ νϑὶ, 
ἤθη (ὉἸΙονγθὰ ὈΥ ἤ, μὰ8 {γθαιθηθ (88 (ΌγΟΘ οἵ βούλομαι μᾶλλον, 
ΟΥ 1Π6 1, αὐΐῃ ηιαϊο.---αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας, κ. τ. Δ. “Βυΐ ΡΥΘΡΑΥΘ Υ6 

βίγα σ νυ αΥ (Δποίῃ θυ) τουγαγὰ [ῸΓ τΏ6, {παῇ 1 ΙὩΔΥ ποῖ 8]0η6,᾽" ὅτ 

ΤῊΘ ραγίῖοὶθ αὐτάρ 15 ροοίϊο, ἀπά ἢδ5 1:6 58 Π16 [ΌΓ66 85 ἀλλά, ΟΥ̓ δέ, 
ἴῃ ΡΙΌΒ6, ἀθποίίηρ ἃ ἀἰθγθποα ἀπά ορροβίἐοη.---ἐμοί. Οὔβοῦνθ 1π6 

ΘιηρΙογιπθηΐ οὗ [ῃ6 διηρηδίϊο ἔτι οὐὗἩ 1Π6 ῬΥΟΠΟΆΏ.---ὄὔφρα. ΤῸΥ ἕνα. 
---οἷος. ““ΑἸοπΘ." Νοῖ ἴο θ6 σοῃήουπηάἀοα νυ» ἢ οἷος, ““ΒΌΘΝ 85. 

ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε. ““ Θ΄πο6 [Πδΐ 5 ποῖ Πὐηρσ οἰ 6 γ,᾽ Οὔβοσυθ {86 

ἴοτοθ οἵ οὐδέ. ὙΥΏ116, οα 1Π6 οη8 μαπά, ἰξ 18 ποῖ υὶσιῦ ΓΟ Αϑαγηθπ- 
Ποη ἴο τΤοίϑϊη ἃ ργΐΖθ ὑπαὶ ἴπγοϊνθ5 {Π6 ταΐη οἵὁὨ Ηἷβ ὉΠ Ουγ 5, 86, οα 

{ΠΘ΄ΟΥΠΘΥ, [Ὁ 15 ποῖ μη σ᾽ ΘΙΓΠΘΓ {πὲ ΠΘ 810η6, [ῃ6 ΘΔ Υ οὗ [Π6 6χ- 
Ράϊεοη, Βμῃουα θ6 νυ ποὰΐ ἃ τονναγᾷ.---ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλη. 
“ἢ ζ ΤΩΥ͂ ΡΥ26 15 σοίῃρ ἴπ Δποίῃου ἀϊγθοί!οη,᾽ ἡ. 6. [ΠΔῃ νγὰ8 οὐἱσ- 

[ΠᾺ}Π]} ἱπίθπάθᾷ. ΤΠδΐ Ἀποίηου ἰβ δθουὺΐ ἴο (66 ἴἴ ἴτοπὶ 6. ΤῊΘ. 
ΔΙΠαβίοπ 5 (0 {ῃ8 ΒΌΤΓΘΠΩΘΙ οὗὨ 1Π8 ἀδαρῃίου ἱπίο [ῃ6 μπᾶ οὗ Ποὺ 
[αϊπιοτ.---ὅ,. ΤῊΘ πϑαΐου οἵ ἴπθ τοϊαϊνα ὅς βίδη 45 μϑῦθ, ΒΥ Ἡοιηθσίς 

ὈΒΑΡΘ, ἴῸΓ ὅτι. (Μαϊξιδῖα, ᾧ 480, 8.}.--ἄλλη. Αἡ δἀγοτῦ, ἃηα ἱποου- 
ΤΕΟΙΥ τυ ϊτ6π γι {Π6 Βα βουρὺ ἐν, 85 ἰβ Βῃουνη ὈΥ 1Π6 ῬΟΥΪΟ ΤΌΓΠῚ 
ἀλλᾶ. Μοβί δάνουῃβ στ {Π6 ἀαίίνδ (οΟΥ Ἰοοαΐνθ) θοίίοῃ δβχργθβϑϑ 
πού ΟΠΙΥ͂ 1ῃ6 το] δίϊοη οἵ τϑϑί (ἀαέξσιις ἰοσαϊ5), Ὀὰΐ 4150. 186. ἀἰγθοίίοη 

ὙΥΒΙΓΠΘΥ, 88 ἴῃ [Π6 ργθβθηΐ ἰηβίαδμοθ. (Κύμπευ, ᾧ 571, ἄπ. 8.) ἐ 

122-124. ᾿Ατρείδη κύδιστε, κ. τ. Δ. ““ὅο0η οὗ Αἰγδαδ, τηοβὲ οθῆῃ- 
ΒΡΙΘΌΟΙΒ [ῸΓ ΠΥ βίδίίοη, τηοϑὺ συθθαν οὗ 4}} τηϑη." Τῇθ ταρδοίουϑ 

ΒΡ ΓΙ οὗἩ Αραιηθιάποη ἀ065 ποΐ ἀθϑβίτγου ἢἰβ οἱαίτη ἴο οἤοία] ταβρθοί, 

Ιὴ [6 5Β᾽ Π1ρῚ6 ΙἸδησιαρσθ οὗ ἂπ ΘΑΙΥ͂ ἀσθ, θΟΓἢ) 408} {165 ἅγ6 τηθηϊοη- 
δα, υυποὰϊ ΔΠΥ δοίῃ8] οἰαβῃϊηρ οὗ [Πη6 Ὅπ6 δρί ποὺ τυ ἢ 1η6 ΟἿ ΘΓ.--- 
πῶς γάρ τοι, κ. τ. Δ. “ΟὟΝᾺΥ ἰακ ἰπ 1ῃ15. ΨΑΥ 1) [ῸΓ ον 5}8}1 {ἢ 6 
ὉΠ ἢ-ϑοι!θὰ αὐθοκβ σῖγα {Π66 ἃ γτονγατὰ 1) ἡ, ς., ἢν (αἸκ οὗ ἀποίμϑυ. ΨΝ 

᾿ 

ὝὙ 
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ἐΦΣΘ ̓  ΤῸΓ ΠΟΥ 58.8}} {π6 ποβὲ 06 8016 πον (0 σίνθ π66 οβοΐῖ ΤῺθ 

ΡΑΙ1016 γάρ 18 ὮΘΥΘ, 85 οἴϊθι, δἰβθννῆθυθ, εἰ ΠΠρί10 4], ἀηὰ τοΐθιβ τὸ 

Βοιηδίῃϊηρσ ργθοθάϊῃρ, ἀπὰ ἴο διὸ βιρρὶϊθά. 

οὐδέ τί που ἴδμεν, κ.- τ. Δ. ““ΝΕΘΙΓΠΘΥΓ ἀο νγ δ 81}1 πον οὗ δῃγΥ ' 
4υδητ οὗὁὨ ργθβθηΐβ ᾿Υ]ὴΡ ΔΠΥ͂ ΜΏΘΥΓΘ ἴπ ΘΟΙΏΠΊΟΗ,᾽ ἱ. 6., ΤΘΙ αἰ ἢ 

ΔΗΥ͂ ΠΘΓΘ ὑπαϊν 464. Ὑ6 ΤΩΔΥ͂ ΞΌΡΡΙΥ νυν] ἢ πολλά δἰἴΠ6. χρήματα 
ΟΥ γέρα. ΟὔδοΓνβ [Π6 ὙΘΙῪ ἀθ]Ἰοαΐθ 58 οὗἉ 1ῃ6 ραγεῖο1]6 οὐδέ. Νε- 
161, [Ὁ τὴ ασθθκβ Βῃου ἃ θνθὴ ἀθθῃ ἰζ σίριΐ ΤῸ {Ππ66 ἴο ἤᾶγθ ἃ 

ΟΥ̓ΠΘΥ ΡΥ]ΖΘ, ΔΓΘ {ΠΘΥ̓ ΠΟῪ ΡοΟΒ5655684 οὗ [Π68 τηθ8η8 οὗ Ὀαβίοννίπρ ὁΠ6. 

- τί. Μδην δαϊδοῦβ τϑδᾶ οὐδ᾽ ἔτει που. 6 πᾶνϑ ρίνϑη, μονγβυϑυ, [Π8 
Ἰθοΐίοῃ οὗ ϑρι ΖΏΟΥ, νυ] Θἢ 18 ΤΏΟΤΘ ἰῃ Δοοογάδηοθ ν᾿ ΗΟΙΏΘΙΙΟ ὑβᾶρθ. 

125-126. ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων, κ. τ. Δ. “Βαϊ {Πο56 {πίηρβ, ἱπάθϑα, 

{16 }}} νγθ οὔδα οὐνίαϊπθα Ὀγ βαοκίηρ [τῸπὶ οἰ(165, ἔμ6586 ἢν θθὸῃ 

αἰν θα." ΜοΙδ 1 ΘΥΆΠγ, “ (16 ἢ) γγ ομο6 βδοκϑᾷ ἴγομῃ οἰ(ἰ65.᾽ 

ΟΌΒΘΙΥΘ ΠΘΙΘ ἵπ6 ΡΘΟΌΠΔΥ ΘὨἸΡΙογτηθηΐ οὗ {Π6 ἀθιποπβίγαίζιυβ, ἃ8 βἃ 

- ψοχίηρ ΟὗὁὨ {Π6 5 Πρ ]ΠΟἸ ΕΥ̓ ΟΥ̓ 1Π 86. ΘΑΤΙΥ Ιδησάαρσθ ΒΘίοσθ 1Π6 τοίαῖίνθ 

γγ»ὰ5 ἃ5 γϑῖ σοι ΠΟΠ]Υ ΘΙΩΡΙοΥΘα. [Τύ 15 1Π6 ΒΔΠ16 88 ἰΓ ννγ ὑγϑὺβ ἴο 

ΒΥ ἴῃ ἘΠΡΊ δ, “ἦς ἐμαὲ 6 ΡΙυπᾶογρα, ἐπα 6 πᾶνθ αἰν! 464." τοηι- 

ΡᾶΓΘ 188 ἘΠΏρΡΊ15}} ν ϑύβίοη οὗ βου! ρίαγθ, “14 Κ6 ἐλαέ {Π1Π6 15." ΟΜ αίελι., 

Χχ., 14.)---τὰ δέδασται. ΟὈΒΘΥνΘ {Πα0 {Π6Υ6 8 πὸ δέ ἴῃ {15 ΟΙαι56, 

ΔΏΒΥΘΙΠΡ ἕω μέν ἴῃ {Π6 ργθοθάϊηρ οπ6, θθοᾶῦβθ μέν Π85 ἵῃρτθ ἃ 

Βίγοηρ δἰγραδίϊνθ ΓΌΥΟΘ, ΒΟ ἢ 8. οαυγὶθα ουΐ 51}}} ΓΑυ ΠΟΥ ἴῃ 1. δέ- 

δασται. ᾿ 

λαοὺς δ᾽ οὐκ ἐπέοικε, κ. τ. Δ. ““Απηᾶ ΙΕ ἰ5 ποΐ δεείησ ῃαΐ {Π6 ρΡ65- 

ΡΙΘ ἢθᾶρ ἂρ {ῃ656 σαϊμογϑα θ80,᾽ ὦ. 6.. σδίῃϑυ {Π6586 Ῥδοῖ ἤτοτῃ ἔριν 

ΡΓΘΥΙΟῈΒ ΡΟΒΒΘϑ5Όύβ, 8η ἤθδρ {61 ΠΡ ΡγΥΘρδύδίουυ ἴο ἃ βθοοπᾷ ἀἴ5- 

ἐπ θαϊοη. ΟὈΒΟΥνΘ ἰπ ἐπαγείρειν ἴη6 ἴὍΤΟΘ οὗ ἐπί ἴῃ σοπηροβι 0, 

“10 ξα ΠΟΥ προ, ὁ. 6.. ἴ0 ΠΘΔΡ ΟΠ6 προ 1Π8 ΟἾ ΘΓ, ἃ σοΙρΑ ΓΘ 16 

αδυπηδῃ απ ἴῃ απλᾶιιζοτ.---παλίλλογα. ΜοΥΙθ 1ΠΓ6γΆ]}1γ, ““ βαϊθοίθᾶ 
θ80Κ.; Τῆι ἰᾶθα ἱηγοϊνϑᾶ ἰ5 ἐμαὶ οἵ ροϊῃρ ἀτοιηὰ ὑπΐο 811 ννῃο πδᾶ 

ΥΤΘΟΘΙ γα ΡΥΪΖΕΒ, ρέοκίηρ ἐ᾿ι656 οι ἴτοτα ΔΙ η σ᾽ {Π6ῚΓ ΟἿΠΘΥ ΡΟΒΒΘββίοῃβ, 

δΔηα ὈτΙησίηρ ἱῃθῖὴ δαοῖ ἴ0 ΒΟΙῚΘ σθηθ γα] ρ]866 οὗ ἀδροβὶξ ργθραγαίουν 

10 ἃ πον ἀἰνβίοη οὗ [Π6 5816. ' 

127-129. τήνδε ϑεῷ πρόες. ““ ϑοπᾶ οη {Π18 (πηα! 46} ουΐ οὔ ΤΘΥΘΥ- 

Θη66 ἰονγαγὰ {Π6 ροᾶ,᾽ ἡ. ε., δηὰ ργοριἰὰΐθ 1η6 σοά ὈΥ 50 ἀοίηρ. 

ΟΡΒΘΙΥΘ {Π6 ἴὍΤ66 οὗ πρό ἴῃ πρόες. ““ϑαπᾶ ῥογισατά,᾽" “56 η4 οπισατὰ 

ἴ0. ΒΟΥ ΠΒΟΙΏ8.᾽ ΟὈΠΊΡΑΓΘ ποίθ Οἢ υϑῖβθ 8, προΐαψεν.---ἀποτίσομεν. 
“ὙὙ7Ὴ] Ὑϑοοιρθηβθ ({Π66)." ΜοτΓΘ ΠἰΓΘΓΔΠ]Υ, “711 ΡΥ {Ππ6 6 θδοκ.᾽" 
ΤΏΘΙΘ 5 0 πϑϑῶ, ἤθη {π15 ὑγαηβιαίϊηρ ΠΠΓΘΥΆΠΥ, ΟΥ̓ ΟἿΓ ΒΌΡΡΙγὶ πα 
τήνδε ὮΘΥΘ τ] ἢ ΒΡΘοΐα] σϑίρσθποθ ἴο Ομ τυ βοὶβι ΤΠ6 Ροδὺ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 

858 ἴῃ Ὑἱθνν {Π6 βΘΠΟΓΑΙ ἰάθα οὗ 1055 βυβίαϊποᾶ ὈῪ Ασδιηθιηποη 
ὙΠ ΠΟ ΔΠΥ͂ ΠΓΟΣΥΘ ΡΔΥΓΟΙ]ΑΥ Δ}1|5106. 
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αἱ κὲ ποθι Ζεὺς δῷσι. “Τί Τον6, ρΟΤΟΠᾶΠΟΘ, ΘΥΟΥ στατΐ (υπίο 5}. 
Οὔβουγθ 106 διηριουτηθηΐ ΠΘΥΘ οὗἉ α (ὉΥ εἰ, ἃ5 ἱπάϊοαιίίηρ ἃ Ἰαϊθης 
νὴ μαΐ ΤΠ] ηρ8 ΤΏΔΥ ἱαγη Οὐδ 80. ΟΟΙΏΡΑΙΘ ποίθ οπ Υθῖβ86 66. 

---“ πόλιν Τροΐην εὐτείχεον. ““ΤῊΘ ννγ6]} τυ] οἰΐγ, ΤΊ." Νοὶ 

Τροΐης, ἃ5 νγὸ πὰ τ ἢ πτολίεθρον, ΠΟΥ Τροΐην οὗ ΤΏΓΘΘ 5Υ1140165, 85 

ΑΥβίδγοβ απὰ Ἡθσοάϊδη τηαἰπίδϊη, (Οὐηβυ ϑρίέσηεσ, αὐ ἰος.) 

131-182. μὴ δ᾽ οὕτως, κι τ. Δ. “ΝΟΥ͂ Ἃ0 ηοΐ ἴππ18, σού ΚΘ ΑΘ 1168, 

Ὀθόδαβο ἴποιυ αὶ Δἢ ΘΧΟΘΘαϊΠΡῚΥ ΟἸΘΥΘΙ τη η, ΘΟΠΟΘΔ] (ΠΥ ΓΘ] 5θη:}- 

Τηθη 18) ἰη τηϊπηα ; βίποθ πὰ γΐ ποῖ ΟΥΘυγθ ἢ ΠΟΥ ρδυβυδάβ τηθ.᾽" 

ΤἼΘ ἴθσηι ἀγαθός 18 ἩΘΥΘ ““ΟἸΘνΘΥ,᾽" ΟΥ̓“ 5ΚΙ1Π1],᾽) ποῖ ““Ὀγᾶυθ,᾽" 85 ἰΐ 

15. ΘΟΙΏΠΟΠΙΥ͂ Το ἀογθᾶ.:--περ. Νοῖ ἴο Ὀ6 2 Κθὴ ΠΘΥΘ ἴῃ {Π 6 56η86 οὗ 
φιαπισὶδ, ἃ τηδαπίηρ ΜΒ] ΘΝ ̓ ξ οἴθη ΘΙβθυν ΓΘ Πὰ5 υυἸ ἢ {Π6 Ρατιοῖρθ, 
Βὰΐ τ ἢ 1Π6 ΤΌΥΟΘ οἵ ναϊάθ. Τί ἴβ {Π6 ΒΆΙΩΘ, {ΠΘΥΘίΌΥΘ, 85 1Πη6 [,δἰΐῃ 

γετ, ἴῃ ΒΌΟΙ. ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚΒ 85 “ ρεγρταία ρέγηιδ γμσιπάα,᾽" “ῬΕΙ͂ πυϊπὶ 
γεΐτιισα υἱδιηι εἰ." ---πδών. Το Ὀ6 ᾿ΆΚΘη “ σατιϑαϊογ.᾽" 

κλέπτε νόῳ. 'ΤἼῊΘ οὐ]θοῦ οὗἩἨ 1ῃ6 νϑυὺ 15 ποῖ παπηθᾶ, θαϊ τδυ θ6 
ΘΔΒΙΥ͂ ΒΌΡΡΙΘα ὈΥ 1Π6 πιϊηᾶ. ΤῊΘ νϑτῦ κλέπτω ΠΘΓΙΘ 5 1ῃ8 5ΆΓη6 85 
διτεϊπι οσειο.---παρελεύσεαι. Α τηϑίδΡ ΠΟΥ θοιτονγθᾶ ἔγοτη {Π6 Τὰ66, 

ἴῃ ὙΒΐΪΟὴ. ΟΠΘ ΘΟΙΊρΡΘΕ ΤΟΥ γη8 ὄψ, ΟΥ Οὐ ΒΕΓΡ5 δποίμθυ. Ἠθποθ ἴο 

ΟΥ̓ΘΥΤΘΔΟὮ, ἴο ουϊννίξ. 

133-184. ἢ ἐθέλεις, ὄφρ᾽ αὐτὸς, κ. τ. Δ. ““Ῥοβί ποὺ ννῖβῃ 1μαΐ {ποὰ 
{Πυ56 1 μᾶγθ ἃ ρυῖ26, θαΐ ῸὉΓ Τη6 ἴο 6 Βι(εἰησ {πΠ5 ἴῃ νγναηΐ οὗὁἨ ὁὴ6 1" 

ΤῊΘ ἱπίθιτοσαίίν τηθδηΐηρ οὗ ἤ ἃ.Ἶ565 ὙΘΓΥ παΐυγα!!ν ΤτΌτα 115 οὐ σί πα] 
ἀἰβ] αποίίνϑ ἴΌγΟΘ : ““(ἅτὴ 1 ΤΟΙ ἰπ ΤΩΥ͂ ΒΌΓΠΊΪ56), οΥ ἀοβύ ἴῃ νυ 5},᾽ 

ἄος.---ὄφρ᾽ αὐτὸς ἔχῃς. ΤῊ σοηδβίγασίίοη οὗ ὄφρα ννῖτῃ 1Π6 Βα] η6 
{ἰνθ, ΤΟ] ον Ὁ 1Π6 δοουβϑαίνθ συ ἢ 1η6 ἱπῆπηϊἶν6, αἴΘΥ ἃ σϑτῦ οὗ 

νυν ἰβῃίηρ {{κ ἐθέλω, μὰ5 Θχοϊϑαἃ βοίὴβθ βυσργίβθ οα ἴπΠ6 ρατί οὗ δοϊὴ- 

τηθηΐδΐοῖβ. ΤῊΘ γατῃ 15, Πουυ υοσ, [παΐ ὄφρα “] ἔχῃς 15 ἱπίοηἀοὰ 
ἴο ΤΠΔΥΚ {Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ ΟΥ Οὔ͵θοῦ ἰῃ ἃ ΤΏΟΥΘ Θιρῃ ας ΤΩ ΠΟΥ ἰπᾶπ 
ΟΥ̓ ΠΑΤΥ͂, ἃπα {ΠΟΥΘΙΌΥΘ {18 οοπβίταοιοη ἰβ ΘΧΡΥΘΒΘΙ͂Υ θιῃρ ουϑᾶ. 

αὕτως. Α ἀϊβθδτοθποθ οὗ ορίπίοη δχίβίβ συ τορατὰ ἴῸ ἔῃ ῬΤΌΡΘΥ 
ουτὰ οὗ [ηἰ5 δᾶνθσθ. Βαυϊίχτηδπη, ΓΟ] ον ησ δίητα πὰ ΗθυπΠΘ, τηδἱη- 

(απ {παΐ Ἢ οὐρῃϊ ἰνγαυβ ἴο Ὀ6 υϊδη αὕτως, ν»ν ἢ (Π6 ἀβρίγαΐθ. 

Ηδιτηδπη, οα Π8 ΟΠΘΥ παπᾶ, ἰ5 ἀθοϊἀθαϊν ἰπ νουσ οὗ αὔτως στ 

1Π6 ΙΘηΐ5, ἃπᾶ ἢἰβ ἀθοϊβίοῃ ἄρρθᾶῦβ {Π6 τῇογθ οοσγθοΐῖ οπθ. [Ι͂ἢ {86 

Ρτοβθηΐ Ῥᾶββαρθ ἴδ τηθᾶηϑ8, ““1Π15,᾽ ΟΥ̓ ΛΘ ΘΠ ἃ5 γὙοῸ ΠΟῪ 566 116, 

ἃηἀ ΔΏΒΘΥΒ ἴο ἦος ἔρβδο ἡποῦο ἴῃ Τιαιῖϊη. (Ποτηι., Οριιδο., ὙΟ]. ἱ., Ρ. 

808, 341 .--- Βιέξπιαηη, 1,611]... 8. Ὁ.) 

135-139. ἀλλ. “ὙΨ{61, {μ θη." --Ζδώσουσι γέρας. ΞΘΌΡΡΙΥ μοῖ.---- 
ἄρσαντες κατὰ ϑυμὸν, κ. τ. Δ. “Ἠανίηρ δἀαρίθα ἰξ ἰ0 ΤΥ τηϊπᾷ, 50 
1παΐ ἰδ 5811 06 ἃ 711 δαυϊναϊθηΐ, (4}} ψ1}}} θ6 τὶρη)." Τὴ 6155 
Βῇου ἔσται ΤΥ ὕὉ6 ΒΌΡΡΙΘα 88 ἘΦ ΘΝ πάντα καλῶς ἕξει. '"ΓῊΪΒ σοπ 

3 
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βίταστίοῃ ΓΟΥΠῚ5 ἡ μᾶὺ σΤΑΤΩΤΩΔ Δ 5 681] σχῆμα ανανταποδοτον.---ὰν 
τάξιον. Ἔαδ] ἰπ νᾶ ]ὰ8 10 ἴΠ8 ὁΠ6 νυ] οἢ 1 5Π8}1 Πᾶν 8 Ἰοβῦ ; ΠΔΙΉΘΙΥ, 

ἴο ΟὨτΥβεί5. : 

ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι, κ΄ τ. Δ. “ΤΏΘη, ἴπ {Παΐ δνθηΐ, Ψ}}}} 1 1π 

ῬΘΙ͂βΒΟη, ΒαυἱηΡ ΦΌΠΘ, 5612Ζ6 ΘἰΓΠΘΥ {Π]ὴ6 ΟΥ Α͵αΧ᾽Β ΡΥΖΘ, ΟΥ Πανὶ η 

1 Κ6η, νν}}} ΙΘδα ιν αὐ ὑπαὶ οὗ {Π|7γ͵5585.᾿ ἘΒτβϑὶβ μδα (8]10η ἴο 1Π6 

Β8ΤΘ οὐ ΑΘΠ 65, Τϑοῆθϑβα ἴο Α͵αχ, δηᾶ 1,δοάϊοθ, ἀδαρῃΐου οἵ 

Ογοπαβ, ἴο {Πγ5565. Αρδιηθηηοη ἰῃγθαίθηβ ἐπαΐ ἢ6 νν}}} Θοῖηθ ἂπὰ 

θ6ΑΥΓ ἀ ΤΑΥ͂ ΔΠΥ͂ 0Π6 Οὗ [Π68586 ΠΟΙη Π6 Ρ]68565.---ἢ ᾿Οδυσῆος ἄξω ἑλών. 

ΤῊ δχοϊζθιηθηῦ ἀπά θ. νΪοἢ [Π6 ΒΡΘΔΚΘΥ ἸΔΌΟΥΒ 1644 5 ἢΪΠΊ ΠΘΙΘ ἱπίο 
ἃ Κὶπὰ οὗ τϑρϑιϊ το. ΗΒ 15 'ῃ δοοογάδηοθ ἢ {Π6 ΟΠδγδοίρυ οὗ 
ΘΔΙΙΥ͂ ΘΙΟ4 6 η66, Μ ΠΘΓΘ [Π6 πηαΐῃ ἰᾶθα 18 σΟπ  ΠΌΔΠ]Υ ὈΓΟΙΡῊΐ Γουνγατὰ 
ἀπ ἄννοὶῦ ἀροη. ΤῊΘ ομδηρσα ἔγομῃ [Π6 τηϊἀ 16 ἔλωμαι ἴο 1Π6 δοίϊγα 

ἑλών 15 ῬΑΥΓΟΌΙΑΥΙΥ νΟΥ ἢ ΟὈΒθυνίησ. 
ὁ δέ κεν κεχολώσεται. “ΔΑπᾶ {πδ΄ 0Πη6 5Π4]1} Ιοησ 06 ΔΗΚΤΥ,᾽" 1. 6.» 

5}811 Πᾶν οᾶι156 [ὉΓ Ἰαϑίϊησ γθβθηϊηθπί. ΤῊΘ ΘΧχθσοΐὶβθ οὐ ΔΌΪΠΟΥΥ 

ΟΠ {Π8 ρατί οὗ [Π6 βΒρθάκϑυ 518}1} Ὀ6 50 σδ)! της ἴῃ 15 παίαγθ 85 Ιοησ 

ἴο θ6 Τοιηθιηθοθά. ΟὈΌΞΘΥΥΘ 1η6 ΘΟὨ πα δΠ66 οὗ δοίίοπ θχργθβϑβϑᾶ 

Ὀγν {μ6 {πϊτὰ Ψαΐατθ. ΤῊΘ ῬΑγί0186 κὲν 85 τϑίβγθῃοθ ἴο {Π8 5ᾶτὴ8 

ΡΥ ΪΟΙ6 ἴῃ 1Π6 ββοοῃά οἴδι86 : ἦπ σαδ6 ΑΙΡΥΩΘΙΏΠΟΙ 5}8}} Πᾶν 8 ΘΟΠῚΘ 

ὈΠΐίο ΔΠΥ͂ ΟΠ6, ἦπ ἐπαὲ δϑοτιὲ ἢ 5. ΟΠ6 58}8}} πᾶυβ οσοδβίοῃ Ἰοηρ ἴο Ὀ8 
ΔΏΡΤΥ.---ὖν κεν. “Ὁ πίο Ὁ ΠΟΠΊΒΟΘΥΘΓ.᾽" 

140-142... μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις. “6 1] ἀθ! ] θθγαίθ Ὡροπ 
ΘΥ̓́ΘΠ ΠΕτθαῖου." ΟΌὈΒΘΥΥΘ ΠΘΙΘ {Π6 [ΌΓ66 οὗ μετά ἴῃ ΘΟΠΙρΡΟΒΙ ΠΟΙ, 
“αν 8 Μ01}}} σΟΠΒΙἋΘΥ ἀπιοη δ᾽ ΟὈΥ̓ΒΘΙΥ65,᾽) ὁ. 6.,.1 0}}}} 1Δ4Κ6 1πΐο Τὴν οὐγῃ 

σοηϑιἀθγδίίοη.---καὶ αὖτις. ΤὐΐοΓΑΠΥ, “Θσθη ἃραίη,᾽ 1. 6., αὖ ΒΌΤῺΘ 
ΟἾΠΘΥ {{Π|6.--ονῆα μέλαϊναν. ἩΘΥΠΘ ΤΟΙδΥ5 115 10 1Π6 δοίϊοη οὗ {88 

αἷχ ἀπ ννδίθυ ἴῃ ὈΙδοκθηϊηρσ {Π6 5.465 οὗ {Π6 8ῃ10.; Ὀυΐ ΟΠ, τὰ 

[ΏΩΥΘ ῬΤΟΡΓΙΘΙΥ͂, 0 ΒΟΙΏΘ ΘΟΙΟΥ ΟΥ ργδραγαίίομ Ἰαϊὰ ΟΥ̓ΘΥ {Π6 {{ΠπΌΘ Γ5 

ἴο φτγοΐθοῦ {ῃ6πῈ ᾿τΌΓ 1Π6 δἰ οΒΡΏΘΤΘ, ζο. Τύ νγὰβ ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἃ τηϊχ- 

ἴυτα οὗ νὰ Χ δπά ρίίοιῃ. (Οοιηραγθ ἤἤιϊιϊον, Ατο οί... ᾧ 820, 8.) 

ἐρύσσομεν. ἘῸΓ ἐρύσωμεν. “Ἰδοῦ ὰἃ8 ἄταν." Τῇ 5ῃ1ρ5 ὑγ6τῈ 
ἄγαννῃ ὑΡ Οἡ 1Π6 ΒΟΥ θη ἃ γογᾶσα νγὰβ ϑπαθα, δηὰ ἀγαννη ἄονγη 

ἀϑαΐη ΘΠ ΟΠ6 νγὰβ ἴο 06 ΘΟΙ 6 ΠΟΒ.---ὗζαν. 'ΤῸ Ὀ6 τοπάθγθα ἤΘΥΘ 

“ἐ ΒΟ Π1655.᾽) [1 ΐογα ν, “ ἀἰνίπ6." ΤῊΘ 1ᾶ6α οὗ θουηα]655 δχίθηΐ 

δἃηᾷ ναβῖ ΘΠΘΥΡΥ͂ 8 ΠΘΤΘ ἰγδηβίδυσοα ΠΌΤη {Π6 ἀθι ἐγ 0 ὁΠ6 οὗ {Π6 πο- 

Ὀ]6βὺ οὐ Πῖ5. ὑνουβ.-ττὲς δ᾽ ἀγείρομεν. ““Απᾷ δὲ ἃ5 Θ0]16οὲ ἀπᾶ ρὺϊ 
ἰηΐο 11. Οὔδβθνθ {πᾶΐ ἀγείρομεν 8 [Ὁ ἀγείρωμεν. ΤῊ Θιηρ ου- 
τηθῃΐ οὗ {Π6 δάνϑι ἐς ΒΌΡΡΙ]165, 5 1 ὑνθσθ, ἴῃ 8 ρδθθ οὗ ἃ ββοοπᾷ 

γι. (ΟὈΟΙΏΡΑΓΙΘ 1Π6 Θχραπαίίοη οὗ ΝΆ σϑίβθδοῃ : “" Οοἰϊεοίος τεηεῖσές 

ἱπιροπαηιιδ ἴηι παυεηι." "---ἐπιτηδές. ““Α5 ΤΩΔΗΥ͂ ἃ5 ΔΥῸ ΡΓΟΡΕΙ." Α 

ὨΘΙΘΙ ἰπ -ες, αἰζδοῃθα Δαν Υ Ὁ] Δ} ἰο ἀγείρομεν, ὮΘΥΘ ΒΌΡΡ]Ϊ65 1ὯΘ 
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πὶ 

Βάπιθ 5βθηυδ ἃ5 1158 δἀθοίνθ σνουἹὰ σῖνϑ 1 1οἰπϑά ἴο ἐρέτας ἴπ 1Π6 ἀο- 
δὐβαϊϊν ῬΙαταῖ. (Βιμέπιαπη, Τιεαιϊ., 5. υ.)-ττἑκατόμθην. ΟΟμΒαΪ ποία 

Οη ΥΘγ56 915. 

148-145. ϑείομεν. ἘῸΥ ϑῶμεν.---ἂν δὲ βήσομεν. ““ Ἀπ ὕρ οἱ ἃ8 
Θδ056 ἴο ΡΌ,᾽ {. 6.7 10 [88 51465 οὗ [Π6 γὙ6 556]. Μοῦ ἤΘΟΙ͂ν, “1δϑὕ ὺ5 
ΡΣ οἡ θοατᾶ." ΟὈΒΘΥΥΘ ΒΟΥΘ᾽ [Π6᾽ σαυδβαῖνθ τη θαηῖηρ ἴῃ βήσομεν 
(νη δῆ ἰβ ΤΥ βήσωμεν). Τη ΟἸΠΟΥ νγοτᾶβ, βήσομεν ΘΟΙ65 ἔγοτη [Π 6 

οἷά βίθιη- Ὅυπιὶ βάω, “ἴο σαθ56 ἴο ρΌ,᾽ ἐπ6 τηϊα416 ζαΐατο οὐὨ νυ ἢ 15 

Ὀοττουοᾶ ὈΥ βαίΐνω. ΤῊ ΒΙσηϊ βοδίϊοη ΠΟΥ σίνθη, ΠΟΤ ΥΟσ, 15 ΘΟ π- 
ἀπρα τὸ {Ππ6 Ιοπῖοβ δπᾶ ροοῖβ.---αὀὐτὴν. “ἩρΥβο τ Ἐοίουτίηρ ἴο 

ΟΠ γγβοίβ, 80 15 15 ρ᾽αθθὰ ἰπ ορροδί(ΐοπ ἰο ἑκατόμθη.---εἷς τις. 
“ἐς ΒΌΙΩΘ ὉΠ6,᾽ ἡ. δ., Ὁη6, ὙΥΠΟΘΥΘΥΙ ὯΘ ΠΠΔΥ͂ ὃ6.---ὅζος ᾿Οδύσσεύς. Οοη- 

φᾶγθ ΟἸΟΒΒΑΤΥ γΘ 56 7, δῖος. ἐ 

146-147. ἠὲ σύ. “ΟΥ̓ Θγαη ἴπου.".---ἐκπαγλότατ᾽. ““Μοβί [ογτηϊάα- 
016. ἘΤῺΘ Πἰἴθγαὶ τηθαηΐησ οἵ ἔκπαγλος 15 ““ βιυΚίη σ᾽" ““ (ΘΥΥ1016,᾿ 
ἀηᾷ {Π6 τοοῦ ἰ5 ἐκπλαγῆναι, (Π6 ἢγδί ἃ θοίησ ἀτορρδά [ὉΓ {Π6 58 Κ6 οἵ 
ΘυρῃΟηΥ. ΤῊ Ϊΐ5 νου] τηᾶῖκθ [Π6 ρυϊπαϊ εἶν ἔστι ἰο μαγ θ6θη ἔκπλα- 
γλος. (Βιιάϊπιαηη, Ο. Θ., Ῥ. 290, Κοϑδίπδοη᾽ 5 ἰγατιϑδὶ.) ΤῊ ορίτποὲ 

ἐκπαγλότατε ἴδ τιοΐ [0 86 [Δ Κ6η ΠΟΥΘ ἴπ ἃη ἱτοπῖςθα] βΒθη56. ΤῈ 8 ταίπδτ 
ἃ ΒΌΤΙΥ δάτηββϑίοπ οὐ {Π6 ροββθββίοῃ οὗ ἀϊβεϊ σα ϊβηθά πα} 165. 

ἱλάσσεαι. Ἐοτ ἱλάσσηαι.---ἰερὰ ῥέξας. ““Ἠαγνίηρσ οἤδτδα βου! ῆς65.᾽" 
Μοτδ 1 ΥΑΠγ, ““Ππαυϊησ ΡΟΙΓΟΥΙηΘα Βδογθᾶ {ῃϊησ5.᾽" Οοτηραγό 188 
ΒΏΔΙΟσΟΙΒ5 156 ΟΥ̓́ αοῖο ἱπ’ Τιαὐΐη : “ Θμιηι [αοίαηι οἱ ὕγο ξιρίδια" 
«γήγρ. Ἑξεῖορ., 11ϊ., Ὑ18.)  ΑΩ͂ 
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148-151. τὸν. Θαρθηάϊηρ ἱπ σοῃβίγαοιοη. οἢ προςέφη.---ὑπόδρα 

ἐδὼν. ““Ηανίηρ 5ίθγηι!υ εγϑὰ.""--ὦ μοι. “ΑἘ} ΤΤμθ θχοϊδτηδίϊοῃ 
οὗ ὁΠ6 βίυπηρσ ψ ἢ ἱπαϊσπαίίοη. ΟὈΒουΥΘ [Π6 δοσθηίυδίίοθ. ῺΒ ἰη- 
Γοι)θοίίΐοη ὦ Πᾶ5 ἃ ἱνγοίοι ἃ δϑοθηΐ, παιηθὶῦ, [6 Οἰγουμηῆθχ 1η 1Π6 

561η58 οὗὨ ΘΔ] ηρ, ἄο., μαΐ 15, θαΐοτα 1Π6 νοσδίϊν ; Ὀὰϊ 1Π6 δουΐθ ΟΥ 

δτανθ ΜΏΘΠ ΘΠΡΙοΥθά 85 ἃπ δχοϊδιηδίίοῃ, {παΐ 15, Ὀθίοσα ῃ6 οἵα ύ 

(8365.---ἀὠναιδείην ἐπιειμένε. “Μδῃ οἸοϊπαὰ 1 ἢ ΞΠΔΙΊΘ] 655 655 (85 
ὙΠ ἃ σατπηθηΐ).᾽" ΘΙ ΠΉΪΠΑΥ τη Δρ ΠΟΥ 4] ΘΧΡΥ 535 ἃ. ποῖ ἢ 
{τοᾳαθηΐ ἰη ΗοΙὶν τ. Οοιηραγθ βαίπι Χχχχῖν., 26; οἷχ., 18, 29, 

ἄχο.---κερδαλεύόφρον. “Ἰμλιβίϊησ ΔΘ. ραΐη."--πτοὶ ἔπεσιν. “ΤῊΣ 
ΟΥΓΘΙΒ.᾽" [1ιΠΈ6ΓΔΠ]Υ, ““ ΟΥΑΘΥΒ ἴῸΥ {Π66.᾽ Ἐφυϊναϊθηΐ ἴο ἔπεσι σοῖς. 

ὁδὸν ἐλθέμεναι. “ΤῸ δῸ οἢ ΔΠΥ͂ ΘΧΡΘαΙΠΙΟΩ,᾽" 1. ε.» ΔΠΥ͂ ΡΠ ΘΥΙΠΚ 

ἐχρϑαϊίίοη. 1116 ΓΑΠΥ͂, “10 σῸ δοησ {Π6 ὑΥγΑΥ,᾽" 1. 6., ἴο σὸ τηδγδιά- 

ἴηξ. ἀπὰ βοὶζίπσ ὙΠ ΐθυϑυ (ΠΘΥ͂ ΓΔῪ [4}} ἴῃ ἢ: Ὑγ8 μᾶνθ ΠΟΥ 96 

οὗ [1ῃ6 υϑ08] ἀβρθοίβ οὗ ΘαυΥ νγαγίατθ. Τὴ6 ΟἰΠΘΙ 18 βχργθββθᾶ ὈΓ 

ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι, ντατῖατθ 'π [Π6 Ὀ41116-Π6]4. ΑΟὮ11165, ᾿ΠΘγθίοσα, 

8515 ΠΟΥ ΔΗΥ͂ 0Π6 Οὗ 6 αὙΘΘΚ5 οδὴ ναὶ ΘησαΡΘ ἴῃ δἰ {Π6Γ οὗ {Π| 656, 

ἴον {86 56Κ6 οἵ ἃ ΤΙ) ΟΠΔΥΟΝ Κγ8Ὸ Ὑ711}] αἰ νγαυ5 Δρρσοργίδῖθ ἴο πἰπηβϑιῖ [Π6 

Ὀαβί ρατί οἵ {Π6 μ᾽ υπάθυ, πὰ ουύθῃ ἴα κ ἄνα ΠΌΤ Οἴμθτβ γῃαὶ Ὀ6- 
Ἰοησβ οὗ τὶριιΐ ἴο ἔπθῖὴ ; δῃηὰ ψ,ο, οἡ 1Π6 ΟἾΠΘΥ Ὠαπά, νν1}}} ταααϊίθ 

ΘΧΘΓΙΟΠΒ ἴῃ 1πΠ6 ὑμ {116-614 νυ ἴΠ6 θαβαβὲ ἱησταϊ 86. Τὴδ συἱθνῦ 

ὙΠ]Οἢ 16 ΠᾶΥΘ ΠΘΓΘ σίγθῃ οὗ [ῃ6 ρῆγαβθ ὁδὸν ἐλθέμεναι 15 ποῖ, ἢονν- 

ΟΥ̓́ΘΥ, {8 ΟὯΘ σΘΠΘΓΑΙΥ δἀορίθά. Τὴ δποϊθῃΐ οομητηθηΐδίουβ σα ΐοσ 

1ῃ8 Θχργαββίοῃ ἴο ἴῃ6 σοίηρ ἱπΐο, οὐ ἰαυίηρ ἂἃπ διηθιιβοδᾶθ; ὑ}}}8 
ΒΟΙΩ8 ΟὗὨ {8 ΠΊΟΤΘ Τοοθηΐ θυτηδη οὐ 165, ΞΌΘ. ἃ5 ΝΆ σοι βυθδοι ἀπά 
ϑιδαθιγηδηη, σῖνθ [η6 ῬΏγαβθ ἃ ξϑπαῦδὶ τηθδηίΐηνσ, ἃ5 δρρ]οαῦ]θ τὸ 

ΔΗΥ͂ σοϊηρ [ΟΥἢ (“ Οαηρ,᾽" 'πὶ 8] σθ μη θί Π6}), 83, [ΟΥ δ χδῖηρὶθ, ἃπ δω- 

ὈᾶπβΥ. Βοίῃ ἴΠ656 δβχριπδίϊοηβ ἈΡρθδΥ ᾿ΠΊΘΥΙΟΓ. 

152-157. οὐ γὰρ ἐγὼ, κ. τ. Δ. “(1 1} ποῖ, [ῸΓ 016), ῸΓ 1 Θᾶπη8 

ποῖ ΒΙΠ6Γ,᾿ ἄς. Οὔβθγνθ [86 δἰ] ρέϊοαὶ ἴογοθ οἵ γάρ, τεφυϊτίησ 
βοιηθίμίησ ἴο θ6 ΞΌΡρ! θα Πκ6 συ μαΐ σγα μᾶυθ θυ ἰπβογίβα.---μοι αἷἴ- 
τιοι. “Ἰη ἴδυϊξ τονγαγὰ τη6,᾽"" 1. ε., [86 δυΐῃοῦβ οὗὁἨ ΔΠΥ͂ ἱπΊΌΓΥ ἀπίο 

[Ὡ6.---οὐ πώποτε. “ΝΕΑΥΘΓ 88 γεί." ---ἤλασαν. ““ὭτΟΥΘ ἰΠΘΥ͂ ἀννᾶν.᾽" 
-π-οὐδὲ μὲν. “ΝΟΥ γοῖ." τῇδ τηθαπίπρ ἰ5 ἐμαὶ (Π6Ὺ ἀϊὰ ποΐὶ θύβϑῃ 
ἀτίνθ αΥᾶ 8 ΠΟΥ565, δἰ ΠΟ σἢ Π656 γΘΥΘ ΤΠ] Οἢ τη γα ἰθιωρίϊησ 

οὈ͵δοῖβ οὗ ΡΙαπάϑῦ, ἀπ ΤΟΓΘ ἔγθα ΘΠ ΠΥ οαγγ θὰ οὔ ἤδη οαδίεθ. 
ἐριθώλακι, βωτιανείρῃ. ““ὍΔΘΡ οὗ 5011, πυτβ8 οὗ Ἀθυοββ." [{ ἰβ 

ΤΟΥ͂Θ ἰπ δοοογάδῃοθ συ ἢ [Π6 5Ξριγ οὗ 1ῃη6 Ἡοτηθυῖς ροθτηβ 0 ἐγδῃ5- 
ἰαΐθ 188 Θδριἐμϑῖβ βθραγαΐθιυ ἔγομὰ [6 ποιιη.---Βν ῬΒΙΗΐα 5 τηθδηὶ 106 

ῃδίϊνο αἰβίτιοι οὗ ΑΘΒ1165 ἴῃ ΤΏ ΘΒΒΑΙΥ, ἑουτηϊηρσ ραγί οὗ 106 ἸΆΥΘΘΥ 
ἀϊβίτιοι οὗ Ῥῃιμίοεβ.---ἐπεὶ ἢ μάλα πολλὰ, κ- τ. Δ. ““ϑίποθ Βοϊἢ 

ΥΨΘΙῪ ΓΙΠΔΗΥ͂ 5ῃδ46-οογοτθὰ τηοπηϊαὶπβ, ἱπάθθαᾶ, (116) Ὀθίνγθθη," ἄα 
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Ὗγ 6 ἰᾶνϑ σίνϑη ἐπεὶ ἦ, τ ϑριίζηθυ, ΤΙ υβοῖι, ἀπ ΒΟΙΠΘ, ἱπ ῥτοί- 
ΘΙΘΠΟΘ ἴο ἐπειὴ, 16 τϑαάϊηρσ οὐὕ Ηδθυπθ δπὰ Νἄροιβθαοι. [Ιὲ ἴ5 ΓᾺΓ 

ΤΏΟΥΘ Θιρῃαίϊο, πὰ ἃνοὶάβ, θθβϑίάθβ, (ἢ6. δὐὺυτθυϊίίοη ἐπεϊή, ἰπ 16 

τη ἀ]6 οὔ ἃ ννογά." (Τλίεγβοι, ΘΟ. Ο΄., ᾧ 149.)--οὰπἰκιόεντα. ἘἈδίδγτιηρσ 

ἴο πηουηΐαϊπ5 οἰοίῃδα νυ ἰὈγθβϑίβ, ἀπά ἐμουθίοσθ σονθγθὰ νυν τι 

Βδάθ; ποΐ τηουηΐδίηβ οαβῦ πε ἃ 5μδάθ δγοσπα ΤΠ Θτη. 

358-160. ἀλλὰ σοί. Νοὶ ἀλλά σοι, ΒῖπΠ06 σοΐ ΔΒ 1Π|6 ΘΙΏΡἢἃ515.---- 

ὦ μέγ᾽ ἀναιδές. “Ὁ ΤΥ ΒΙΔΙΊΘ]655. τηδη. ΤᾺ ΓΘΥΑΙΙΥ͂, “΄ σΥΘΑΙΙΥ 

Β[ΔΠ161655.᾽" --ἅμ' ἑσπόμεθ. ΤῊΘ γο Ὁ ἔπομαι 15 Το Πα ὙΘΥΥ Τγεαυδηΐ- ἡ 
Ιγ, ἴῃ Ηογηθυ, ἱπ οοηπθοίίοη ἢ ἅμα ἃπὰ μετά. Ιπ 18 {Π6ΓΘ 15 
ποίϊμίηρ ρ᾽θοπαβείο, θυΐ ἰξ 18 θοῦ [ῃ6 ῥτγίμηϊἶνθ τηθαηΐηρ οὗ ἔπω 
γθίδυβ, ποῖ ἰὸ ΔῊΥ ζο]οισῖηρ ξεν ποῖ Π υ, θὲ ἐο (6 Ὀθίηρσ ϑιηριουθᾶ 
προνι (ἐπί) ΔῸΥ τηδίζθυ ἴῃ οὈΘάϊθηο6 ἴ0, ΟΥ̓ πη άἀ6Γ {Π6 σΟΠέΤΟΙ ΟΥ̓́Ϊηι:- 
ΘΩ0Θ Οὗ δΔηοίῃου.---ὄφρα σὺ χαίρῃς. ΤῊΘ Βυδ]αυποιίνθ ἰ5 Πα ΌΘΏΠΙΥ 
864, ΔἰΓΠουρση {Π6 ργθοθαϊηρ γ Ὁ Ὀ6 ἴπ ραβδί {{πη|6, ἤθη 1ῃ8 νϑτῦ 

ὙΒοἢ ἀσροπᾶβ ἀροὸπ 1Π6 σοη]αποίίοη ἀθηοίθβ δη δοίΐοη Ὑ ΒΟ 15 

οοπεϊπιϑα (0 {Π6 ρταβθηΐ {τ6. (Μαξ(,ια, ᾧ 518,1.) 

τιμὴν ἀρνύμενοι. ““ϑΘοκίηρ ἴο οὐίαϊη 5αιβίδοίοη.," ΒΥ τιμή 15 
ΒΘΙΘ πηθδηΐ ἃ ΡΘΠΔΙ ΕΥ̓͂, ΔΙ ΘΓ θιηθηΐ, ΟΥ π6, νυ μΐίοῃ [η6. ΤΥΟΪΔΠ5Β γ ΘΓ Θ 
ἴο ΡΔΥ͂, ἱπάθ ρθη ΠΕ οὗἉ 1Π6 τοβιογαίίοη οὗ Η6]6η.---κυνῶπα. ““ΤΠοὰ 

ἀορσ-[ἀορα οπ6.᾽ Μοτγδ Πἰ ΘΥΆ γ, “ ἀορ- γα." Τὴ ἄορ νγὰ5 ἢ 
1ῃ6 δποίθηΐβ [η6 ἴγρ6 οὗ ᾿τηρυάθησοθ ἃπα Βῃ 8 161655 ΘΗΤΟΠίοΙΥ.--- τῶν 

οὔτι μετατρέπῃ, κ. τ. Δ. ““ὙΜΒΐοἢ τ ηρ5 ἴΠοὰ ποΐ αἱ 8}} γθσαγάθβί ΠΟΥ 
οαγοϑὲ [0Υ.᾽ τῶν ἴῸγ ὧν. ΤῊΘ ΠΠΘΓΔ] [ΌΤΟ6 οὗ μετατρέπεσθαι 15. ““ἴο 
ΤΌΤ ὉΠΘ᾽Β 561 τονγαγὰ ΔΠΥ {πὶ πηρ,᾽ “10 ΤΌΤΤῚ ΟΠ Θ᾽ 561 δηᾶ σῸ ἀ71ε7 1ϊ.᾽" 

161-164, καὶ δή. ““Απᾶ πονν, ΤΟΥβοοίῃ," --μοι. Τὸ Ὀ6 σοπβίταρα 

ΨΥ Ὴ ἀπειλεῖς, πο ἢ ἀφαιρήσεσθαι. ““ΤΏΟα Πτδαΐθηθβί τη6, ἴο 

ΓΩΥ͂ ὙΘΙΥ ἴα66.""-- αὐτὸς. ““ΤἼδϊ ποῖ, νυ" (Ὠΐη 6. οὐγη Πα Π 45, ἢ. Ἔ., 

[πα τῃοὰ ἴῃ Ρθύβοη. Οὔβουνθ 106 διωρὶουιηθηΐ οὗ 1ῃ6 ποιηϊπαίνθ 

ὙΠ ἢ 1η6 ἰπῆπί(ϊνθ, ἀπ οοηβα ποΐθ οα ὑ6͵86 77.---ᾧᾧ ἔπι. ““ἘῸΓ 
ὙΒΙΘ ἢ." [Ιἢ Ἰαΐϑυ Οὐσθακ, ἐφ᾽ ᾧ.---δόσαν δέ μοι, κ. τ. λ. “«Ἀπᾶ 186 
50η85 ΟὗὨ {Π6 ΟΥ̓́ΘΘ ΚΒ ρᾷγθ (ἰ{) ἴο [η6. ΟὈΙΠΙΠΟΗΪΥ, θα  ἸΠΟΟΙΤΘΟΙΙΥ, 

τϑηδογθα, “ ἀπά (ἡν 16 }}} [ῃ6 50η5 Οὔ Τη8 ΟὝΘ ΚΒ σᾶγνθ ἴο τηβ." Οταὰ- 

5[5 (8118. ἱπίο {15 δὐτου, τη κίπρ' δόσαν δέ δἰαπα ΠΕΙΘ [Ὁ ὃ ἔδοσαν. 
ΤῊ {γ16 ΡῬΥΪποίρ]θ 15 βίαιθα ἴῃ 1η6 ποΐθ ου σϑῦβθ 79. 

οὐ μὲν σοῖ ποτε, κ. τ. Δ. ““ΝΘνΘΥ, ἱπᾶθθα, Πᾶν 1 ἃ ρυΐζθ βαθδῖ ἰο 
1Π66, ΠΘΠΘΥΟΥ 1η6 ΟὙΘΟΙΚΒ ΤΟΥ Πᾶν βαοκθα δηΥ ὑγ6}1-ἰὩΠα το 
ἴση οὗ 1η6 ΤΥοΪΔΠ5,᾽" ὁ. δ.) ΔΥ ἴονγη οὔ Ττοαβ. ΟὌΒΟΙνΘ ΠΘΓΘ ἴῃ6 

δι ρουπιθηΐ οὗ ἔχω ἴπ {Π6 ργθβθηΐ, ἴῃ οὐγάϑυ ἕο δυίηρ [6 δοξϊοπ ποτα 

ΓᾺΠΥ θθίογθ 1μ6 θυθϑ. Ηβυύπθ ἃπὰ οἵ β, ΨΨ τ 1658 ῬΥΟΡΥ ιν αββίσῃ 

Β6ΓΘ ἴο ἔχω ἃ Γαΐαγθ βἰ σπίβοαίίοη, ἀῃ ἃ τηακθ Τρώων πτολιεῦρον ΥΟΙΟτ 
[0 ὙΤΟΥ ἰ561{.---σοὶ σον. Ασοογθδίηρ ἴο 1η6 πϑᾶρ8 οὔ ἔβα θα σῖῖθυ 3 Ὲ 
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σαδσθ, {Π6 ῬΘΥΞΟΠΔ] ΡΥΓΟΠΟῸΗ ἰβ Π6υ6 ϑιῃρου θᾶ,  ΘΥ6 να ψΌυ]α οχ- 

ΡΘοῦ 1Π8 ροββθββίνθ. Οὐτωρασθ {Π6 βοιηθνν δύ ΔηΔΙΟΘΟΙΒ π88 96 ἴῃ 

Τήν: “ϑιρτα Οὐοίτίες Μιιοίοδχιιε ἰὰ {αοΐπιι5. 6556" (1ϊ., 18); πᾶ, 

ἀραΐπ, “υουὶς δοϊίδφιιο ἐφιῖβ φιίραγατι ἀϊοίαίογεηι" (Υ., 28). 
106-168. ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον, κ. τ. Δ. ““Ὑεἴ [6 ρστϑαίθυ ρατί οἵ 

Βαγαββίπρ ὙγΑΥΓΆΥΤΘ ΤΑΥ͂ Πδπ5 ἀθβραίοῃ ἢ ὙνΏ118 {Γ δ ΔὴΥῪ {{π|6,᾿ ἄο. 

ΜοΓΘ ΠΈΘΥΔΠΥ, “ ΤΩΥ Πα ηἀ5 ἃγ6 Ὀυδίθα τροη." ΟΟηδυ] ποίθ οἢ νθΥ86 

158.----πλεῖον. ΒΘΌΡΡΙΥ μέρος.---σοὶ τὸ γέρας. ““Ὁπίο {Π66 (ἄθνο]ν 65) 

1παᾶῦ ρτῖζο (νηΐ οι 15). ΒΌΡΡΙΥ ἐστί ν]Πἢ σοί.---ὀλίγον τε φίλον τε. 
«ὉΠ θοίἢ 51181} ἀπά ἄθαγ," ἡ. ε., 5118}1, θα γοϑῖ ποῖ 1Πη6 1685 ἀθδγ 

οη {παΐ δοσουπί. ΟΟΙΏΡΑΓΙΘ {Π6 Θχρ!ηδίίοη οὗ ΝΆ ΘΙ ΒΌδ ἢ : “ Κἰείη, 

αὖον πῖολιί5 ἀοβίο τροπῖρον [ἰο." ὙΝΟΙΓ οἰΐθ5 Οά., νἱ., 208. δόοις 

ὀλίγη τε φίλη τε, ἃ αἰ ΤῸ 5γ14}1, ἱπάθϑᾶ, θαΐ γοῖ δοθαρίδθ!8, βῖπ6 8. 9η6 

Ροτοθῖναβ {μα 0 15. ΜῈῸ]1 πηθδηΐ.---ἐπὴν κεκάμω πολεμίζων. ΤῸ θ8 

σοηβίταρα ἱτητη ΙΔ 6] Ὁ αἴτου ἐγὼ δ᾽. 
169--171. νῦν δ᾽ εἶμι Φθίηνδ᾽. “ον, Πονγ νυ, 1 01} σὸ ἰο ῬΑ," 

ἑ. 6,1 1} τοίαγη ἴο ΤῊΥ͂ ΠΟΘ. Οὐδ] ποίθ οἢ γυϑῖβθ 158.---εἶμι. 
ΤῊΘ ργοβαπί ἱπαϊοαΐίνθ οὐ {η18. νϑγῦ 185 υβθᾷ ἴῃ ἃ {ΓΘ 56η86 τ6- 

4ΙΘΠΥ ὈγῪ ΗοπΊοΥ, δηά ΠΥ ὈΪΥ ὈΥ 1πΠ6 Αἰτο νυ 6 Υ5.---ἐπεὶ ἡἧ. 

Οοπβοῦ ποίθ οπ νϑῖβ6 156.---σὺν νηυσὶ κορωνίσιν. “ ὙΥ ΤΙΝ ΤΩΥ 5105 
οὗἉ Ὀδηάϊηρ βίθγηβ,᾽" ἵ. 6.. οὐ ουγνϑᾶ οὐ τουπαθα βίθυπβ. ΤῊΘ βΒίθυῃβ 

ΟΥ̓ ἀποϊδῃξ νϑϑϑοϑῖβ, ἃ5 ΤΠΔΥ θ6 Β66Π ἰῃ {Π6 Τοργθβθηΐαίοηβ {πδῇ Πᾶν ο 

ΘΟΙῺΘ ἄοννῃ ἴο τι5, ΣῈ ΓΘ ΤΠ ]Οἢ Του που ἰῃᾶπ {Π6 ρΥονγυ. ΤῊΪϊΒ τουηᾶ- 

ἱπρ νγὰβ ο81168 κορώνη, ἴτοτη ΜΒ ΪΘἢ 15 ΤΟΥ ἃ 1Π6 δα]θοίνθ κορωνές. 

«Οοιῆρατθ Ἡδβυοπίαβ: κορωνίδες. καμπυλόπρουμνοι νᾶες. ΟΟΏΒΟΪ, 

150, Κύρροπ, αὦ ἴοο. 
οὐδὲ σ᾽ οἵω, κ. τ. Δ. “ΝΟΥ ἀο Ἵ {πῖηῖ ἐπαΐ 1, θθίηρσ ({Π 5) ἀπῆ 

οτϑά, νν}}} οὐίαϊπ ἀϑθαηάαποθ ἀπ θα] ἢ ΠΟΙΘ [ῸΓ {Π66.᾽ ΤΠΘΥΙΘ 15 

ΘΟΠΒΙ θυ] ἀουδὲ τοβρθοίίησ ἔπ 6 {7 6. Β6η56 ΟΥ̓ {Π|5 ῬΡαββαρθ. Ἐγν- 

ΕΥ̓͂ {πἰπρ ἀθρθπᾶβ οα ἴῃ6 ᾳαθβίϊομ ΠΘΙΠΘΥ 1Π6 οὐ ἰῃ σοί ΘᾶΠ 6 

εἰἸ46 ἃ ὈΥ̓͂ ἀροβίτορῃε, βίποθ, ἱ 1η6 Δῆβυου 86 ἴῃ 1Π6 ΔῆΠγτηδίϊνθ, [Π6 

{τα ηβ] αι  ΙΟἢ να ἢᾶν 6 σίνθη Ὑ01}} θ6 οοτγθοῖ ; ΏΘΥΘΔΒ, ἰ{ σ᾽ 15 10 

Β6 ἰαἴκθη [0 σέ, ἀφύξειν τηυδβῖ Ὀ6 τοίοτγθα το Α σϑιηθιηῃοη, δι ἄτιμος 
ἐών τα κΘῃ ΟἰΠΘΥ 85 ἃ Ποιηϊπαίϊνθ ΔΌβΟ αἴ. ΟΥ̓ΘΪΞΘ ἴῃ οἴοβο σοηηθο- 
τἴοπ ἢ ἐγώ, {π6 ποτηϊπαίνθ (ποῖ ΘΧΡΥΘββθα) ἰο ὀΐω. ὙΤχὲ τνεϊβῃΐ 

οὗὨ δι ΠΟΥ ΠΥ 56 5 ἴο ὈΘ ἰπ ἴΆΥΟΥ οὗ Τηδκίησ σ᾽ ΠΟΥ ἴο Ὀ6 δροβίτο- 
ΡὨΪΖΘα τότ σοΐ, Ὑγ Β 116 ΒΘΗΙΘΥ ἃ Οἵ ΠΘΥ5 ΡΥΌΡΟΒΘ, 85 ἃ βοχί οὗ τηϊά- 

ἅ16 σοῦΥ56, ἴο τρδᾶ σοὶ οἴω. (Οοηβι Τοεοῖς αἀὦ ϑορὶι., 47α6., 191 ; 

Βιινιαηη, Ατιδῇ,. ΚΡΤ., ᾧ 80, 6; Πεγηπε αὐ 11., γο]. νἱΐ., Ρ. 401 ; 

ϑριίσπεν, Ἐχειτϑ., ΧΙΪ]., αὐ Τοηι., 1]., ὁ 8, Ὁ. χχχίχ ; Καληπεν, Ο. 6., 

ὁ 833,3.) ' 
ἄφενος. ΤῊΪΒ νγοτχά, δοοοτάϊηρ ἴο Βυϊτηδπη (1, εχὶϊ., 8. υ.), ΤΏΡ] 165 
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ποίησ τὐϑίὰ 1π8π ἴῃ 5 υρῖθ Ἰάθα οἵ 1:6 σγθαῖ ἢ δηὰ αϑυπάδποθ ἱπ 
ὙΠ οἢ ἃ Ῥούβοη 15 ἰνίησ, 115. δἀϊθοιίνθ 15 ἀφνειός.---ἀφύξειν. ΤῊΘ 
ΡΓϊπιϊ εἶν τηθαπίηρ οἵ ἀφύσσω 15 “10 ἀγανν,᾽" ““ἴ0 ἀγανν ἴγοπὶ ἃ ἸΔΥΡΌΥ 
ιπἴο ἃ 5ΠΊ4 16 Γ τοθρίδοϊθ :᾽) Π ποθ “το οδίαϊη,᾽᾽ ““ἴο Δοη] ἶ γ6 σθηθσα". 

1ν ΙΓ ΊΒ6 ἔογὰ ἀφύξεσθαι δὰ Ὀδοι οιωρ!ογοᾶ, {Π|5 σου ὰ αν 
Ὁ6Θη δ διρατηθπὲ ἴῃ ΤΑΥΟΥ ΟὗὨ σ᾽ ΤῸΓ σέ, ἀπ νγνοῦ]ά Πᾶγυθ τοίοιτθά το. 
Αρατηθιηποη ; ΠΏ ΘΥΘα5 ἀφύξειν ἱπάϊοαΐο5. δοασαϊίησ᾽ ΟΥ Οὐΐαἰϊπίησ [0] 
ΠΟΙ ΘΓ, ποῖ ΤΌΥ ΟΠ Θ᾽ 561{, δῃὰ τηυβὲ γοὶαίθ ἴο ΔΘἢ1}165. 

173-175. φεῦγε μάλ᾽, κι τ. Δ. “Ῥαδεοτί ὈΥ̓͂ 8}} τηθδῃβ, ἱζ (ΠΥ βρίγιι 

845 Ὀδθη ἱποϊϊθα (10 ἐῃαῦ ΘΟΌΓ5Θ) ΤῸΓ {Π66,᾽ ἑ. δ... 1 ΠΥ Βρίγιῦ μὰ5 

Ρτοτηρίθα ἴῃ66 τὸ βυσἢ ἃ Ὅοιγ8Βθ. ΟΌΞΘΥΥΘ ΠΘΥΘ [6 ΡΘΟΌΪΙΔΥ [ΌΓΟΘ 

οἵ φεῦγε, ἀπὰ {Π6 δοπίοτιηρίᾳουβ ἰά6α σοπηθοίοα τνῖ]ὶ ἴξ.---μάλ᾽. Νᾶ- 
δ οἰβθδοῦ τη Κ65 μάλα Θαθ!να]θηΐ ἤΘΙΘ ἰὸ καὶ λέην, ἀπ ΘΧρΙαἰη5 ἴξ ὍΥ 

“ 5ο ϑεἶιγ ἄμ πιασϑί,᾽ ἵ. 6.) “ ὈΥ͂ 811 1ῃ6 τηθδῃβ ἱπ (ΠΥ ρουγθυ. -- ἔγωγε. 
«Τ, ΤῸΥ ΤῊΥ Ρατί.᾽--πάρ᾽ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι, κ- τ. Δ. ““ἘῸΓ τη6,1πάθρά, 
{ΠΥ ἅτ θύβπ οἴθμιουβ ργθβθηΐ, ὕγ0 ὙὙ}} ΡΥΟΒΔΌΙΥ ΠΟΠΟΥ τη6.᾽ Οὐ- 

Β6ΤΥ͂Θ ἴπαϊ ἤΕΥΘ πάρ᾽ ἰ8 [ὉΓ πάρεισι, ἃ5 ΝΥ ΟΙΓ τηαϊηΐαϊηβ, ἀηὰ ἃ5 τγα 
μᾶνϑ ἱπαϊδαϊθα ὈΥ 16 δοοθηῖ. Ηδβυπθ τϑδᾶβ παρ᾽. ἔμοιγε, τηακὶπα 
παρ᾽ ἴῃι6 ρτθροβιτίοπ; οὐ, Ηου  σ ΟΔ ΠΥ βρθακίησ, ἰῃ6 δάνθτθ, πὰ ὑη- 

ἀοτβίαπαϊησ, οἵ σοῦγ56, εἰσέ. Βαΐ δῃ 6] 1ρ518. ΠΘῚΘ 15 δὲ νᾶ πο 8 

ψ ἢ τἢ6 βίσοηρσ ἰάθα ἰηϊθπάθα ἰο 06 οοηγθυϑὰ.---ἔμοιγε. ΟΌΞΘΥΥΘ 
Π6ΥΘ 186 ἴοτοθ οἵ γε, “ΤῸΓ ἃ ΙΔ Π 500 85 1 81|,᾽) ““(ὉΓ ἃ Τηδῃ Οὗ Ὺ 

ΓΚ ἱπ ἴΠ6 Ὠοβί."--κε τιμήσουσι. ὙΠῸ ρατγίο]θ κέ οὐ κέν ([Ὡ6 Ργο 56 

ἄν), ΜὮδη 7οἰποᾶ νυ 1Π6 Ταΐωτθ ἱπαϊοαίίνο, ἀθβίσδίθβ 85 ΟὨΪΥ Ργοῦ- 
8016 {πδὲ τυ ῖσα 16 ἔαΐατα αἴοπθ ϑνουἹὰ ἀθοϊασα ἀθοϊθα!]γ ἴο Ὁ6 δϑουΐ 
το ΒδΡΡθῆ. [ἢ {Π6 Ῥγδβϑηΐ ἰῃβίαποθ, ΠΟΥ ΥΘσ, (ἢ18 δχργθββίοη οἵ 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ βυθβοῦνεβ 16, ΡΌΓΡΟΒΟΒ οὗ ἸΤΌΟΠΥ. ϑδιηθιηποη Β8Υ͂Β, 

"ς ΤΉΡΥΘ 816 Οἴμδυβ, 1 ἐλίπα, τ ν7}}} ΠΟΠΟΥ Τη6,᾽) ΠΘη ἢ6 Κπονβ 

ΨΘΓΥ ὝΓ6ΙΪ τπαΐ ἘΠΘΥ Ὑ}1}} οογίδί]ν ἄο 50. ς 
176-177. ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι. Νοῖ ορροβαά ἰο ἄλλοι ἴπι Υ6Υ56 174, 

θαΐ ἃ σοπίϊπυδίίοη οὗἩ 1ῃ6 {πουρθξ δχργαββϑά ἴῃ οὐδέ σ᾽ ἔγωγε λίσσο- 
μαι.---Διοτρεφέων. 'ΤῊΪϊΒ5. Θριμϑὲ ἀθϑίρηδίθβ. ΤΟ ΠΆΤΟῊΒ 85 ΡΘΟΌΪΔΥ 
οδ]δοῖβ οἵ φάτ ὑπο ου6, δηα 08}}5 ἴῃ ἃ γϑ] σου [66] πρ' το 5ίγθησίῃ- 
6 {Π61Γ ΡΟ ΕΘΔ] ΡΟΥΤΘΓ.---ἔρις τε φίλη. Οὔοτγθ {μαΐ ἔρις 15. ἢθσῸ 
Ῥίασοὰ ἢἤγβέ, ἴῃ ὁσάθυ ἴο βου {πᾶῦν ΑΘὨ 65 νγὰβ ΤΌΠΟΥ οὗ τυγαπρ]ϊησ 

{πᾶπ δύϑῃ οὗ νγατίατθ. “ῊΪ5, οὗ σοῦγβθ, ἰ8 ἱπίθπαθᾷ 85 ἃ δἰ {6 Υ Βαγ- 
Θδ 51. ΓΡῚ [ ὀὐρὲ 

178--131. εἰ. ““Ἐνγδη 1" -- ϑεός που σοὶ τόγ᾽ ἔδωκεν. “ϑοΙηδ 
ἀοίγ, 1 {πίη κ, ὅανθ {π66. {ηϊ5. ΤῊΘ ραγίίοϊθ ποὺ 18. ἢθγθ δααΐνγα- 
Ἰδηξ ἴο 1η6 ῥγοβθ δήπου, ΟΥ̓́ΣΏΘ 1, δἰϊπ ορίποτ.---σῇς. ἘῸΥ σαῖς.---Μυρ- 
μιδόνεσσιν ἄνασσε. ““ΚΘΘΡ Υυ]ηρ ΟΥ̓ΘΥ (ἢν ΜυτστηϊοηΒ,᾽" ἐ: δ., ΚΘΘΡ 
τυϊίης ΟΥ̓́Θ ΠΥ Οὐ ἰτητηθάϊαϊθ βυδ)θοίβ, (Ὁ 1Π6Ὺ αἴθηθ δύο νγοτίην 
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οὗ μανίπρ Βυο ἢ ἃ ρυῖποθ. ὍὯο ποΐ {μῖηκ ἴο ΤῸ]6 ΟΥ̓ΘΥ 18 ΠΕΙ6.--Οθ- 
ΒΘΙΥΘ ἴΠ6 διηρίογιηθηΐ οὗ ἔπ6 ἀδίϊνθ ἤθὺθ ἰο ἀθηοίθ σοῃίϊ πυδῃο8 

Τὴ Μυιτηϊάοῃβ οῚῈ ἃ Τμθββαϊίδη {γ06, οἢ 1Π6 βουΐμογη Ὀογάθυα 

οὗ {μαΐ σοπηίτγ. 

σέθεν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω, κ. τ. Δ. ““ΤΠΘ6, ἱπάθ64, 1 τοραγὰ ποΐ. 

ΜΟΥ ΘΔΥΘ ΤΟΥ, ἐπουσἢ ΔΗΡΤΥ." ὙΤΠ6 νοτῦ ὄθομαι, ἀοοογάϊηρ ἴο Βαῖί- 

ΠΙΔΠΠ, 85 ΤῸΥ [ἰ5 ταᾶϊοαὶ ἰάθα ἐμαὶ οὗ ΒΏΥΠ655 ΟΥ εἰτηϊάϊτγ. ([μεπὶ]., 

το]. ἱ., Ρ. 270.)-- ἀπειλήσω δέ. ΤῊΘ ΡΑγί016 δέ μᾶ5. ἤΘΥΘ [Π6 τηθδη- 

1 οὗ “511, πΒονθυϑυ. 
182--187. ὡς. ““Β΄πορ.--Ίὺν νηΐ τ᾽ ἐμῇ, κι τ. Δ. ““ὙὙ[δι ΒΟ τὴν 

ΟΥ̓ 581 πᾶ ΤΩΥ̓ ΟΥ̓Π ΘΟΙΏΡΔΠΙΟΉ5,᾽ 1. 6., ἴῃ ΒΟΐἢ ΓΩΥ͂ ΟΥΠ΄ 5}]1Ρ.--- 

ἑτάροισι. ἨΗΐΒ ΤΩΟΥΘ ἱπητηθαϊαίθ 9Ὸ]]Ον Γ85. 818 τηθδηΐ. -- ἐγὼ δὲ 
κ᾽ ἄγω, κ 1... “Βα: 1, Βαυησ ΡΌΠΘ ΙὨΥΒΘΙΓ ἴο ΤΏ ἰθδηΐ, ψ}}}} ἴῃ 
81} ῬγΟΌΔΌΙ ΠΥ ΙΘαὰ ΑΥΑΥ {πΠ6 ἔαἰτ- οηθοκθά Βγβθὶβ, ὑπαὶ ρυῖΖζθ οἱ 

τηϊπ6,᾿ 1. 6., [ΠΥ οὐγῇ σανγαγᾷ. ΟΌΞθυνΘ ἤθσΘ {Π6 ἀἰἔδυθηρθ Ὀθίνγθθῃ 

πέμψω πᾷ κ᾽’ ἄγω. ὙῊΘ ἴογτηθυ ἀθηοίθβ βοιηθίίησ {παΐ νν}}} σϑυ- 
ΤΔΙΠΙΥ ἴα ΚΘ ΡΪδοθ ; 1Π6 Ἰαΐίθυ, βοτηθίῃίησ {πδΐ ν7}}} ΡΥΟΌΔΌΙΥ Ὀ6 ἀοπθ. 

-Βρισηΐδα. Ὗῆἧα Πᾶγ6 1Ό]Πονγθα ουβίοτῃ ἴῃ οδ]]ἰηρ {Π15. ἔθη] Βτὶ- 

8615. ΤῊΘ {{π6 τηρδηΐϊηρ οὗὨ [Π6 ἔβϑυύσω, ΠΟΥΤΘΥΟΥ, 15 ““1η)6 ἀδυρίου οὗ 

ΒΙΪ565." ἨΗδΥ Υ88] πᾶη8δ νγὰβ Ηἰρροἀδγηδίδ, δῃᾷ 58:6 νγὰβ τηδάθ οἂρ- 

{ἰγ6 ὈῪ ΑΟὨ 165 δ [Π6 58δοῖκς οὗ Τσσπαββυβ. (ΟοΙΏρΡαγΘ ὈΟΟΚ ἰϊ., 689 ; 
Τχείςε5 αὐ Γι οορῆτγ., 299.) 

στυγέῃ. “ΜΑΥ ἀτοαᾶ.᾽" 1 ΈΘΓΔΙΥ, “ἸΩΔΥ Παίθ.᾽" ΟὐὈΙΏρΡαγΘ ἐῃ8 
ΤΟΙΏΔΙΚ οὗ ΗβθυηΘ: “ Εξὲ αμίεπι στυγεῖν, ἤοα ἴοσο, 51τιρι οι ε7 τεγεγὶ. 

«Αροϊϊοῃ., 1,ε5., ἐπὶ τοῦ φοθεῖσθαι.""---ἶσον ἐμοὶ φάσθαι, κ. τ. Δ. “Τὸ 
6811} ΠΙΤη56] Θα118] ἴο ἴη6, δῃὰ ἴο ᾿κΚθὴ Πἰγηβϑ τ ΟΡΘΏΙΥ͂ ὩΠπίο [η8.᾽ 

ΘΌΙΏΒ σίγα ἃ ἀἰδγθηΐ ἰυγη ἴο 1Πη6 ἢγβί ρατέ οὐ 115 οἰδιιβθ, τηακίηρς 1ὲ 

ΤΟΙΌΓ ἴο {Π6 οἰαἰϊπηΐησ οἵ 6488] Γγθϑάοιη οὐ βρόθοῖ νυν] ἢ Αρδιηθηηοη 

(ἐξ ἴσης ἐμοὶ λέγειν. Βεΐκεγτ, Ῥαταρῆτ.). "ῺΘ δχρ᾽απδίίοη, μον υ σ, 

ὙΒΟἢ 6 ἤᾶγ8 δάορίαα 85 ΓᾺΤ 5ΙΓΡΙΘΥ, πα 15 8150 ΤῆΟΥΘ ἰπ ἀπίβοη 

ἢ νη δῇ {0]]ονγ5. ΟΟΙΏΡΑΓΙΘ {Π6 ΤΟ] οννίηρσ, 85 σίνθη ὈΥ ὁη6 οὗ [8 

ΒΟΒΟ]αβίβ : φάσθαι ἑαυτὸν εἶναι ἶσον ἐμοί.---ὁμοιωθήμεναι. ΤῊΘ ραβδῖνα 
ὙΠ ἃ τη 416 βίη βοαδίίοη.--- ἄντην. ΜΟΥΘ ΠΠΈΘΥΔΙΥ, “ἴΟ ΤΥ (ΥΘΥγ. 

ἴλαθ.᾽" ᾿ Ἶ ᾿ 

188-192. ἄχος γένετ. “Ἰπαάϊσαηαηΐ στίοῦ ἃγοβθ."---ν δέ οἱ ἧτορ, 

κι τ. ἃ. ““Απὰ Πβ Πραγί νυ] πη, ἰὼ Πἰβ ΠαΙΓΥ Ὀοβοῖη, τηραϊαιθὰ ἴῃ 

ἔνγο γα Υ5,᾽ 1. ε., Ὀδίνγθθη ὕννο σοῦῦβθθ. ΟὔΌΒΘΥΥΘ [Π6 δάνθυθίαὶ ἴΌγΟΘ 

οἵ ἐν.---στήθεσσι λασίοισι. Α΄ ἸΑΙΤΥ Ὀγοαβί 158 ΠΘΓΘ, 8ἃ5 νυ ἢ 5, 1ῃ6 

5Ιρῃ οὗ πηδηῃοοᾶ, δπᾶ οὗ (ῃ6 [1]} ἀβυθιορηηθπί οἵ ρῃγ 516 8] ΡΟΥΘ Υ8.--τ- 

ἢ ὅγε. ““ὙΜΒΘΙΠΘΥ Π6.᾽ Α ὈΘδαΙΠΙ] π56 οὗ γέ νυ ἢ τη6 ἀθτηοηβίγα- 
ἔνθ. ΤῊΘ Πθατί, νυ ἰη 1ῃ6 Ὀθβοιι οὗ [Π6 πϑτο, ἀρ] θθγαΐθβ τ ῃθίπιθυ 
ἐλπὶς οπέ, πΆτΉοΙν, 1η6 ΘΟ 0 ΨΒοτα ἱπαὶ ῃθατὶ Βϑίοησθά, Βμοὺ! 
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ΡΌΓΒΙΘ {18 ΘΟΌΥΒΘ ΟΥ̓ {πᾶΐ. Ἡθηοθ, ἴῃ βθοῃ οᾶ565, ΠΟΥ ἃ Κὶπᾷ οὗ 

τϑοδρ δι 5 ΡΟΥΘΥ 15 ἀβϑίσηθα 10 [ῃ6 Ῥγοποῦη ἃ πὰ ραυίο!θ ἰῃ οοπ.- 

Ὀἰϊπαϊίοη, 186 τη ὅγε Πᾶ5 Βοιηθν δαί οἵ {ῃ6 ἴΌγΟΘ οἵὗἉ αὐτός. 

τοὺς μὲν ἀναστήσειεν. ““ΘΒΟΙΪα πᾶ ΚΘ {Π|656, ἱπά 666, Υ86 ἊΡ (ἔγοτη 

{ποὶν 56α.5),᾽) ἡ. 6., Βουὰ ἀγὶνγϑ {πθῖὰ ἔγοιι {Π6ὶΓ 5Βθαΐβ. ΒΥ τούς ἃτθ 

γτηθδηΐ {Π6 Δ5βϑιη θα ρυῖπο 85 δηὰ θά Υ5 οὗ [η6 Ὠοβί, πὰ 16 ἀδιηοη- 
Βίγαΐινθ ὈΘΟοΙη685, Ὑν ἢ ΥΘίδυθηοθ ἴο [Π656, ὈΘΔῸ ΓΙ σταρῃϊο.--τὸό δ΄. 

“«Απᾷ ψΒΘΙΠΘΥ ἢ 6." ΤΠ ἴογηι ὁ δ᾽, ψν Ὠΐοἢ ΒΘθὴ8 δ ἢἤγβί ΒΈΡΟΥ- 
ἤσουβ αἰϑυ ὅγε, 15 πθυθυί 6 1658 γθαυϊγθα ΠΘΙΘ ἃ5 ἃ ΠΘΟΘΒΒΔΙΥ͂ Ορρο- 
βἰζίοπ ἰο τοὺς μέν.---ἠὲ χόλον παύσειεν, κ. τ. Δ. “ΟΥ ὙΠΘΙΠΘΥ 6 

Βῃου]ὰ ουθη οδῦβθ ἢἷβ γαίῃ ἴο ο6456, ἀπ τϑβίγαϊη ἢἷ8 [66] 1 η68.᾽ 

Οὔβουνυθ ἐπ6 ογοθ οἵ {μ6 δοίϊνθ νοΐϊοθ 'ἰῃ παύσειεν. ΤΠ6 τηϊάα]6 
Μοῦ θ6, ““ 5Πῃου]α οασ56 Ὠἰτη56 17 ἰο ὁ6456,᾽ ὦ. 6.,) ΒΟ] Ο64856. 

193-190. ἕως ὅγε ταῦθ᾽ ὥρμαινε, κ. τ. Δ. “ὙὙΏΠ6 ΒΘ νγὰβ ἀθ! θοτ- 
αἴϊησ ροη 1656 ΤὨϊησ5 ἴῃ Ὠἰβ τηϊηα πὰ ἴῃ μἰβ 500], ἀπ νγὰβ ἄγανν- 
ἴῃς," ἄς. Ὅν ᾶνϑ δἀορίϑθα ἤϑῦθ [Π6 γσϑδάϊηρ ργοροββὰ ὈΥ͂ ΒΟ ΙΘΥ͂ 
(ἕως ὅγε ἴο 6 ΡΙοπουποθα ὡς ὅγε), ἃ5 ὈΟΐΉ ΒΙΠΊΡ]Θ 'π 118 ΟΠδυδοῖου, 

πᾷ ἰπ δοοογάδησθ στ [η6 Ἡοχηθσὶο Ἰἀΐοη. ΤῊΘ Θομημηοη ἰθχὲ μα 5 
ἕως ὁ, τα κίησ ἃπ Δ Ρ ἢ θγΆΟ ἢ. [ἢ ΟΥΘΥ ἴο ἀγοϊα ΒῈ0}} ἃ [οοὐ ἃ5 1815 
ἴῃ ἀδοίν]ϊο τη θαβαγθ, ΟἸΔΥΚΘ ΒΌΡΡΟΒ65 ἐμὰΐ ἕως ὁ 15 ἴ0 6 ΡΥοπουποθᾶ 
Τρ αν, 85. 1 Τουτηΐηρ ὥσω, ΟΥ ὥσεο. ἩδΘΥΠΘ, οπ 1Π6 ΟΥΠΟΥ Ὠαπᾶ, 
{ὨϊηΚ5 ἐμαΐ {π6 ργοπαποίαλτίοη οὐρμί ἰο 06 ἕως ὁτταῦθ᾽, ἀουθ]ηρ (88 
1π|{18] Ἰθέτου οὗ (η6 βυσοθοάϊησ ννοστά. Κηΐϊσῃξ ἀδάμοθβ ἕως ἴτοτα 18 
ἀποϊθηΐ ἀἰρσαϊητηαίθα ἔστη ἕξος, ἀπά σοηΐθηᾶβ {παΐ {Π6 ἢγβί 5.180] 
ἰβ ΒΟΙηΘ 65 Ἰοηρ 8ηα Βοῃηθί 65 5ῃοτί, ἩΗθυτηᾶπῃ 5 οὗ ορὶ πίοι 

ἰῃδΐ, ἰπ ΒΘ, Ο4565 ἃ5 1Π6 ργδβθηΐ, νγ8 τηυβὲ τϑδα εἷος, ἃη θυ ἰοΥ ἔοστῃ, 

ἴοΥ εἴως, ἩΟΙΠΘΥ Βανηρ ργοίδγγθα εἴως ὙΠ 115. ἢ Π8] ΒΥ11016 5μῃοτγίθῃ- 

δἀ, ἴο 1ῃ6 ΟΥ̓ ΠΑ ἕως. (Εἴδηι. Ποοίτ. Μείν., ἱ., 10, Ρ. 68.) ΤὨΐθυβοῖ 

σοἰποίάθβ ἴῃ {5 υἱθνν οὗ 1Π6 βυθ]θοῖ. (6. Θ., Ρ. 321.) ϑρ ΖΏΟΥ 
Θηάἀθδύουβ ἴο θχρ δίῃ {π6 αἰ] ΟΥ̓ οα {Π6 Ῥγὶποίρὶθ οὗ δοοϑηϊαδίϊοπ. 

(}ὲ γεν. αταε. Ἠετοῖο., Ῥ. 82), γν ἢ }16 Ὑ  ΟΙΓ ΤΔ ἢ ΚΒ 81} Βα ἈΠΟΙΏΔ 165 
ὉΠΟΥ͂ {Π6 Ποαά οἵ ““ἰδοίϊοπεδ ἰοἰεγαδῖε5᾽" (Ῥγαΐ. αὐ Ηοηι. Νου. Ἑά., 

Ρ. ἵν.) ὙΠ ἝἊαπηβ, ἀσαΐπ, 1Π6 δυΐμου οὗ ἃ ἰγϑαΐβθ ου {ῃ6 Ὑδιβίῆοα- 

τοι οἵ Ἠοτηοσ, δἀορίβ Βθηί!ου᾽Β τϑαάϊηρσ, ἃ5 γα ἢδυθ ἄοπθ, δπᾶ 
[8 Κ65 {Π1|5 ρᾶββᾶρθ ὁΠ6 οὗ {Π6 ΒΟΌΤΟΘΒ οὗ δυρυτϊηθηΐ ἴῃ ΆΥΟΥ οὗὨ Ὠἷ5 

“ΤΉΘΟΥΥ͂ οὗ 1ῃ6 Ῥδγίς 165 ἰπ Ἡογηθυ. (7 εγδίί. οΓ Ποπιεν, Ρ. 12, 

864.) 

ὥρμαινε. 'ΤῺΘ νϑτῸ ὁρμαίνω, ἀοσοτάϊηρσ ἴο Βυζίτηαπη, ΔΙνναΥ 5 06- 
οὔγ8 ὙΠ 1Π6 Ἰάθα οὗ τοῆθοίίομ, οὐ ἀθ᾽ θθγαϊϊπσ ναί το ἀο ; θαΐ 

ΒΘΏΘΥΔΙΥ͂, ἃ5 τηϊρηΐξ θ6 δχρθοιθα ἔγομὰ {Π6 βίθιη οὐ τοοῖ ὁρμᾶν, 86- 

δοϊηρδηϊδὰ ὈΥ ἃ 4 ΚΠ 655 ΟΥ̓́νΤΔΥΤΤἢ οὗὨ [δ ο]ησ. (1 εχιϊ., Ὑ0]. 11.) Ρ. 

1.)-.--κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν. Οὐοιηρατθ [6 Θχρδηδίϊοπ οὗ [ῃ9 
Ο 
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ΒΟ] αβέ : φρένα (δηλοῖ) τὸν λογισμόν, ϑυμὸν δὲ τὸ ϑυμικόν ---ἕλκετο 
Α ΘΟ] ἀ58 οὗ (Π6 ἐπηροχίδος, [η6 ργτοϊοπρδαὰ δοίΐοῃ, νυν οἢ ἴξ οχ- 

ΡΓΈΞΒ65, ἀθποίϊησ 1η6 σαὶτηΐησ ἱπῆθπθποθ οὗ ταῆθοϊοῃ 85 ἰΐ βίθαὶϊβ 

ΟΥ̓́ΘΥ ἃηἀ 5ΞΟΟΙἢ65 δη δχοϊϊθα βρίσιῖ. “ΓΒ βδᾶτη6 ἰά6δ, ἱπάθθα, ἈρρθδΥβ 

ἴο 6 Δ)]Ποσοτίζοα (ἰ{ ννΘ τπδῦ. 1ακ οὗὨ ΔΙ] ΘΡΌΓΙΘΞ ἴῃ ἨΟΙΏ6Υ) Ὀγ 1ῃ6 46- 

βοθηΐ οἵ Μίποενα. Ἵ 

ἦλθε δ᾽ ᾿Αθήνη. ““ΤΠαΐ τηβίαπί, [ΠΏ6η, σαῖηθ Μίποενα." Οὔβοινθ 

16 056 οὗὨ [Π6 δογίϑί ἴῃ ἀδποίπρ ἱπβίδηΐϊαπθοῦβ δοίίομ, δηα 8150 {116 

ἴογοθ οὗ [Π6 ραγίϊο]6 δέ (“16 η,᾽ “ΠΟΘ ροπ᾽).--πρὸ ἧκε. ““ϑεπηὶ 

ΠΟΘΙ [ΟΥῚ}:.᾿ ΟὈΞΘτΥΘ [η6 δάυθυθ 8] ἔΌτοΘ οὗ πρό, πὰ σΟΙΏΡΑΓΘ ποίβθ 
ὉΠ ΥΘΙΞ6 3, ἃπηα 4150 0ὁἢ ὑϑῦβθ 35.---κηδομένη τε. ὙΤΏΕΙΘ Οὐρἢϊΐ ἴο Ὀ6 

ΠΟ Θοιητηᾶ Ὀδίοσο (8 οἰαῦβθ. ϑΘΌΘΙ ἃ βίορ 18 ΘΥΤΟΠΘΟΈΞΙΥ ρμἰαοθὰ 

[Π6ΥῚ6 ΘΥ͂ {056 γὼ ΤΏΔΚ6 κηδομένη ΘΌΥΘΙ ἃ σον (ἀμφοῖν ΟΥ 

αὐτῶν) υπἀετβίοοα. Βαυΐ νϑγὺβ οἵ σαγίηρ 8.6 ποῖ πη γα θη} ν 1οἰη- 

δὰ στ [Π6 δοουβαῖνθ 85 ὑγδηβιἐν 65, δηα κηδομένη, ἰΠΘΥΘίοΤΘ, ΤΟΙΘΥΞ 

ὈΔΟῸΚ ἴο ἄμφω δΙοησ νυ] φιλέουσα. (Βεγηπλατάν, Ῥ͵ϊ55. ϑδγπὲ., Ρ. 176. 
Κῶλπεν, ᾧ 589,1.) ᾿ 

197-198. στῇ δ΄. “8586 001 ΠΟῪ βίαιοι {ΠΥ ρΡοη." Μίποτνα 

ἀοβοθηΐ ἔγοπῃ ἴΠ6 βκίθβ, ἀπᾶὰ ΠΘΥ δηΐθυίηρ 1ῃ6 ἰδηΐ πᾶ ἰακίηρ ΠΟΥ 

βίαίίοπ ὈΘΕΪπ ἃ ΑΘὮ 165, ἅγ6 ᾿πβίδ πί  ΠΘΟῚΒ δοίβ.--- ξανθῆς κόμης. “ΒΥ 

ἃ ἸΟΟΚ οὗὨ πὶ Δι θυγη Πδϊγ.᾽" ΟΌΒΘΥγΘ [Ώ6 ΘἸωρ] ουτηθηΐ οὗ [Π6 σϑηϊῖνο 

ἃ5 ᾿ἰηἀϊσαϊπηρ ἃ ρατί. Τὴ δοουξαίΐϊνο Πηλείωνα, ὁπ 1Π6 ΟἾΠΕΙ Βαπᾶ, 

ΒΠΟΥΒ {μα 1Π6 ΨΏΟΪΘ τηδῃ τγὰβ Ὀτουρηῃΐ ὑπᾶδγ {η6 ἱπῆποποθ οὔ 1Π8 
Βοάάε55, δηὰ ἢἰβ ὑγυῃΟΙΘ αἰζεπίίοη ἀγουβθϑά.---οἴῳ. “ΤῸ Ὠΐπὴ 8 οη 6." 

--τῶν δ᾽ ἄλλων. ΤΗΘ Ραγίῖο]8 δέ β ἤθγα δαῃϊναϊθηΐ 10 γάρ, πᾶ 
φαινομένη 5ΠΟ004, {ΠΘΥΘΙΌΓΘ, ὨᾶΥΘ ἃ ΘΟΠΊΠΊΔ, ποῖ ἃ δοϊοῃ δῇοτσ ἰΐϊ.--- 

ὁρᾶτο. “58. Π6Υ.᾽ ΗΟΙΊΘΙ ΔΙ 5 5685 16 Τη]44]6 οὗ ὁράω ἴπ Δη 
δοίίνα βΞίσπιδοαδίϊοη. : 

199-201. μετὰ δ᾽ ἐτράπετ. ““Απά ἰυγηθὰ Δτομπα." Μογδ Ἰἰΐθγαὶ- 
1Υ, ““Τυγποδὰ Ὠἰτηβο τ αὔίεν,᾽" (ἰ. ε., ἴπ 1η6 αἰγδοίϊίοῃ οὔ) 16 οὔθ ὑγῆο 

γγ͵ὰβ σγαβρίησ ἢἷβ ΠΔΙΓ ἔτοτη ὈΘηἰπα.---ἔγνω. ““Ηδ τεοορσηϊζοα.".- 

δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν. ““ Ὠιιοδαξῃ], {Πογοαροπ, ἀἰὰ ΠΕ αὐ 65 δρ- 
ΡΘΑΥ ἴο ΠΪΠῚ,᾽ ἡ. 6., ΤΑΥ͂ ΒΏΟΠΘ 1Π6 ΘΥ65 οὗ 1η6 σοάάθββ. Τῇδ 
δποϊθηΐβ δϑϑίσηθὰ ἰο Μίπογνα ἃ ὑτίσηϊ, ρἰθγοίησ, ὈΓΠΠ δ πΐ ογο, οὗ ἃ 

{ἰσπξ ὈΠαΪΒἢ- ΚΤΑΥ͂ ΘΟΙΟΙ, 85 ᾿ηἀἰσαίθα Ὀγ 1Π6 δρίπϑὶ γλαυκῶπες.---ὄσσε. 
ΞΌΡΡΙΥ αὐτῆς. 'ΤῊΘ ΓΘίδγθηοθ 15 ἴο ἰὴ 6 δυδξ οὗ Μίπογνα, ποῖ ἴο {πῃῦ86 

οὗ ἈΘΉΝΠ65. ΟΟΙΏΡΆΓΘ, 85 τορατὰβ [Π6 Ὀγσῃϊ-σ]οννίησ ΘΥ 65 ΠΟΙ 85- 

βίσπϑα ἰο 1Π6 σοάάθ55, (Π6 Ἰδησυασα οἵ ΥἹΓΡῚΪ (23Ξπ., ν. 647) : “ ἀϊοῖπι 

εἴσπα ἀεοοτία, Ατάἀεπίεσψιιε ποίαίε οσιῖο5.""---ἔπεα πτερόεντα. “" Υ̓Ιησοά 
ννοτᾶβ." ΤΠ ορίτμϑὲ πτερόεντα ΟΔΥΤΙΘ5 ὙΠ ᾿ξ ποῖ ΟΠ]Υ 186 ἰάθᾶ Οἱ 
εν ηθββ, Βαϊ 8150 1παΐ οὗἉ γίησ Του ἔγομὰ {Π|6 1105.-τομὲν προςηΐδα. 
“6 δἀγοβϑθα ὑπίο Π6Γ." Οὔβοῖνα ἰπαΐ ποοςηύδα ἴδ5 ὮΘΙΘ Ὁ ΝῸ 
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δοουπαίϊνοβ ἀθροπαϊησ ὩΡΟῚ ἴδ, ΠΑΙΊΘΙΥ, μὲν ἀπᾷ ἔπεα. ΤΙ Τουτηθε 

οὔ [π656 σοῃηθοὶβ ἰδ ΟἸΟΒΟΙΥ νυ] 1Π6 δἀνογθίαὶ πρός. 

902-203. τίπτ᾽ αὖτ. “ὙὙΏΥ, 1Π6η, ἀραΐῃ 1) τίπτ᾽ ἰβ ἴθ ΥΘ [ῸΓ τέ 

ποτε, ἃπἃ ΔΏΒΟΙΒ ἴ0 1η6 1,Αὐίη φιί ἑαπάδηι, “νυ γ, 1Π6η,᾿ ““ΨὮΥ, 
ΡΓαν." ΤῊὴΘ ραγῦῖο]θ αὗτε ᾿τηρΡ] 165 ΒΟΙὴ6 ργονίουβ νἱβὶς θη 106 ραιὶ οὐ 

{π6 φοάᾶθββ, ΡΥ Ὀ]Ὺ ἴῃ ΒΟΙῚΘ ργθυίοιβ τποτηθηΐ οἵ θχοίἐθιηθηξ θα 

1Π6 ρΡατὲ οἵ ΔΘ 1165.--- τέκος. “ ΟΠΒργίηρ," ἡ. 6., ἀδιυρὨ 6 Υ.----ῇ ἕνα 
ἴδῃ. “15 1ἴ (Βαῦ μου τηαγϑβὲ 566 1᾽ ἡ. 6.) Πηαγ δβὲ 6 ἃ νυν] Π655 ὑπίο. 

ΑΒ τϑραγὰβ {π6 ἰηίουτορσαίνθ ἴΌγΟΘ οἵ ἦ, Θοη50} ποίθ Οἢ. ὑθ 86 133. 

204-205. ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω. ““Β0 1 1} ἀθοϊατθ ἴο {Π66 ΟΡΘΗΪΥ." 

Οὔὐδβοῦνϑ Ποῖ 1Π6 ἴοσοθ οἵ ἀλλά. [1 ἰβ (δ βαῖηθ 5 βαυίηρ, ΟὙΟΒΒΙΥ͂ 

ἱπάθϑα μᾶ5 ἢ ἰπβυϊιθα π|6, δμὲ ἀΘΑΥΙΥ 5181} Π6 ΡΥ [ῸΓ ἰΐ.--τὲκ. Οὔ- 

ΒΘΙΥ͂Θ (Π6 Δάνϑυθ 4] (οτο 8 οὐὗἩ 1Π|5 νγοσᾶ. Α.8 Ὀθίογβ τϑιηαγκϑά, [876 

8 ΠΟ ἐπη65158. Π6ΓΘ; ἂπά γϑῖ ἐξερέω ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ ὈΟΟΚ νἱ]ϊ., 280.---ἐρέω. 

ΤῊΘ {αΐυγο, Πότ 1Π6 ργϑβθηΐ εἴρω, νΜἘ]Θἢ, ἴῃ (ῃ6 56η58 οὗ “1 580,᾽ 15 

δρίο.---τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω. ““ΑΠπά 1 (πῖηκ {Παΐ {118 (Ὁ ὨΙΟἢ 1 ἃ1ὴ 

σοίϊηρ ἴο ἄἀθο!αγθ) γ7ν1}} θυθὴ Ὀ6 Δοοοιηρ 5Πῃ64.᾽ ΟΌὈΒΘΙΥΘ [Π6 ἀδπιοη- 

ΒΙΓΔΌΥΘ [ΌΤΟΘ οὗ τό.---τελέξεσθαι. 'ΤῊΪ5 [ΌΥΠῚ οὗ 1ῃ6 Γυΐαγα ΟΟΟυΥΕ 

αἶβὸ δἰβθίνῃδῦθ, ἃ5 ἴῃ θΟῸΚ ἰϊ., 36, 166, πὰ ΘΒρθοία!]ν ἰη {Π6 Οὐ 5ΒΟΥ 

(1., 201 ; 1{|., 290  ἴν., 064, ὅζα,).. ΤἼΘ σοϊημηοη ἰοχί Π85 τετελέσθαι, 

ψΒοἢ Ηδυηθ, ὙΥΟΙ, ἀπά ΟἰΠΘΥΒ. ΥΘΓΥ ΡΥΓΟΡΘΥΙΥ το]θοΐ, ΓὉ]οννίησ ἰῃ 
(815 106 δυίπουυ οὗ Αὐβίαγομυβ. ΤΏ6 οὈ]θοίίοη ἴο τετελέσθαι 5, 

{πα 1 15 ποῖ σομπητήοη νυν] ἩΟΙΏΘΥ ἴ0 86 [Π6 ρογίδοϊ [οὐ {Π6 ζαΐαγα 

ΤΠ ΟὨΪΥ͂ ΨΥ οἵ βανίηρ τετελέσθαι (Δ ηἃ [Π15, ἴοο, 15 ἃ ὙΘΥῪ ἀΟυθ ΕΓ] 

ῬΓΟΘ655) 15, ἃ5. ΗδΥῃΘ ΤϑΠΆγΚ5, 0 ἀθάμοθ ἰὉ ἤγομῃ τετέλομαι ἃ8 ἃ 

ΡΓθβθηΐ, ομδησίηρ {Π6 ρα 66 οὗ (Π6. ἀοοδηΐ το {ῃ6 δηΐθρθμῃαϊξ. 

ἧς ὑπεροπλίῃσι τάχ᾽ ἄν, κι τ. Δ. “ΒΥ ΗΐΒ δοίβ οὗὁὨ δὐτόσαῆοθ 588}1} 
6 δ 5ΟΙῚΘ ΘΑΙῪ ΡΟΥΪοὰ ΟΥ ΟΥΠΘΥ, ἴῃ 411 ργοθ  Ὀ  Πν, 1056. ἢΪ5 11{8.᾽ 
ΟὔΒοσγο {Π6 σοιηδίηθα {Όγ66 οὗ [{16 ματι ]65 τάχα ἀπ ποτέ, 16 Τοτ- 
ΓΊΘΥ ἱπΡΙ γἱηρ {πα΄ ἃ [Πϊησ 1} δοοπ [8 ΚΘ ρα 66, ἡ Ὠ116 [Π6 Δ Υ6 Υ ΒΠΟΥΒ. 

{πᾶΐ {Π6 ραγίϊοιϊαγ ἐΐπια 15 ἀποουίαίη. ΟὈΒΘΥΥΘ 4150 {Π|6 Ότοθ οὗ ἄν 
ὙΠ [Π6 βαδ)]αποίϊνο, ἀθποίίπρ βοτηθίΐηρ ποογίαΐῃ, ἱπάθϑα, θὰζ δίρσῃ- . 
ΤΥ ΡΥΟΌΔΡΙΘ.---ὑπεροπλίῃσι. ὋΤἼῊΘ ἰάθᾶ οὗἉ ατγοράποα 1165 δ 1η6 Ὀᾶ515 οἱ 
(5. νογᾶ, 85 15 βῆονγῃ ὈΥ Βαυϊίτηδπη (1μοτιϊ., γ0]. 11.) Ὁ. 315). ὙΤΠΘ 

ΡΙΌΤΑΙ 15 Θηρ γᾶ ΠΘΥΘ, ἹπΟΥΘΟΥ συ, ἢ ΤΘίρυθ ΠΟΘ ἴο δ ΟῚ. ΡΓΘ- 

οοαϊηρ δοίβ οὕ ἀτσόράποθ οἢ {Π6 ραᾶτί ΟΥ̓ Ασατηθιηποη, 81} ΜΒ ]Οἢ 5Ὸ ἰο 
ἔοστα 186 σΈΠΟΤΑΙ ομαγδοίου οἵ ὑπεροπλία, ἃ8 ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ͂ ὈῪ (Π6 5|π- 

συϊαγ. (Οοηβαϊ οί, Εχοιτβ. αα Ταο. Αοτῖσ., Ῥ. 112; δπὰ Νὰρεἰ5. 

ῥαεοῖ, Ἐχοιτδ., ΧΧ., “ Πὲς Μεοιοπψηνίδοίιεη Ῥἰμγαϊς.᾽)} 
φθ06-208. τὸν δ᾽ αὖτε. “Ἡϊ, ἤθη, ἰπ ἰυτη." --ϑεὰ μεν τ : 

6 Ὀτση -ογοᾶ σοᾶάο655." ΤῈ δρίποὲ γλαυκῶπις ἱπαϊοαΐο5 ργορ- 
ΕΥῪ Δῃ 6Υ̓6 οὗ ἃ Ὀ]υἰ5ῃ- σταὰν Π{Κ6 [Παΐ ΟΠ 6 σαΐ ΟΥ̓́Θ ΟὟ ΤὍΘ ΘΠ) 
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το ἰταηβίδειοα, μουγαυεσ, οἵ “ δπθ- ουθεᾶ᾽ ἀοεξ ποῖ ουὐπτευ ἐπ 

τηβδΐηρ ΓῊῈ Ξαποϊθπξ οἰδάσμθβϑβ, ξῖποα ἴὲ ἀθε5 ποῖ ὄἔχργεββ [86 85- 

ξβοσίδεβ 68 οὗ Ὀτϊσμίπεξβ. ΤῊΘ εγα δξεισπδὰ ἰὸ ἢ σοάά6ξ3 οἵ υγῖβ- 
ἄοπι ἀτποπς ἔπ 6 ὐθεκβ υγὰβ ὁπ οὔ δὲπίξη- σταῦ, Ὀτῖρειξ ἀπὰ ρἱετοίῃσ, 

[8 5ταῦ δοϊοαγ ρτεροπάεσαείησ οτὸσ ἔμ6 δε. Οὐγωρασα ἴπ6 τετηδσὰβ 

οἵ Βοπδιέξου οἱ 1π6 δάϊεοίῖνα γλαυκός. (Νεις Οταΐψίες, Ρ. 559.) 

ἦλθον ἐγὼ. “1 Βαγα δοῦηθ [πϊΞ ̓ πϑίδηξ" Οὔβεστα μοσα ἴῃ 6 ἔοσεθ 
οὔ ἔπ δοσίβὲ ἰπ ἀδσποϊΐησ ἰπβέδπέδποοῦξ δοίῖοε :; ἀπά 8150 1Π6 εἰηρμϑέις 

ετηρίουγτποεξ οὗ ἰπ 6 ρεύξομδὶ ργοποθῃ.---παύσουσα τὸ σὸν μένος. “ὉὍὸο 
οδπ5Ξ6 1815 Ἔχοϊξεσπεπὶ οὗ τπῖπα ἕο Ἵεᾶξα." Οοπξοῖ ποίβ οα σεῦβα 
192.---αοΟἰ κε πίθηαι. “ΠΤ, ρετεδποο, ἴμοα ὙΠῸ ΟΌΕΥ (τη6)." Μοτε "":- 

ΕἸΔΗ͂Υ, ““᾿πτξ ρεσξαδάθ ἐμ ξΞεῖ (10 ἑοϊίονν τὴν ἀϊτεοιϊομ3)." Οδβειυθ 
- ὯΠὀἧ εσηρϊουτησπὲ οὗ αζ ἴοτ εἰ, ̓ Ἰσωρὶ γἱπσ ἃ υεῖβε, οα 86 ματὲ οὗ ἴπ6 σοά- 

ἀ655, ἔμπας Αοδη!65 πτουἹὰ ξέθπ ἴο ΒΕῚ τποηϊτῖομβ. Οὐπξοῖ ποῖα οα 

γεσξο 66.---οὐρανόθεν. ὍΠΕ ροβίείου οὗ 1815 υγοτὰ ἴῃ ἔμ Ξεπίεηςθ 15 

νροτίῃ ποίϊησ. [ξ 15 Ῥγουῆξ ἴπ ᾿δβέ, 'ἴπ οτάου ἴο δά ὰ {1 ἴοτοε, ἴο- 
ξεῖδοσ τ ΉΠΝ 1Π6 δοδοεηραηγίπα σαξέαγε, ἴο 81} πδὲ ρτεςεάδβ. 

210-211. μηδὲ ξλκεο. “Νοῖ θὲ ἀτγανησ."--χειρέ. Νοῖ ἃ τῆσδ. 
Ροεξϊς ἀρρεπάδϑο, 45 Ὁ οἱ ἐχρίδιπβ τὲ, θπιξ εἰξετεά, 45 186 σταγηπιδ- 

ΤἰΔη5 ἴεττη ἴξ, δεικτικῶς, ἴδαξ 15, Μέίπεοστα ρμοϊπῖβ, ἢ Π6 πβίησ 189 

σροτά, ἔο ἔπ6 Ββαπά οὗ ΑθῃΠ]65, 43 τὲ 51}} ταϑῖβ οἱ ἔμ ΠΗ οὗ Η15 βυεοτά. 

-ὐἀλλ᾽ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισοι;, κι τ. Δ. ““Βαξ γεῖ ΤΟρΡτΟΔΟἢ Βἷπιὶ ἴῃ 
νοτάξ 1π|5ὲ 85 1ξ Ξῆδῇ 6, ὁ. ε. [πὲ 85 ΠΟῪ 58:8}} Βδρρεπ ἴο οδσςῦγ ἴω 

Γ 
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ἤθεα. ΤῊΒ ρμαγιῖοῖθ ὅτοι ἴ8 βευθ'᾽ ἐπιρίογθᾶ ἴο ἱπᾶϊοδλις οοηοεξεῖοα. 
(Νάρεϊεδαεῖ, Ετχριτα,, Ἰ, ᾧ 13} 

213.914. ἐξερέω. “ὙΠΙ1 ἀεεῖδτα ορεηῖν." Οὐταρᾶγε, υντἢ τεσατᾶ 
το 1δῖΞξ τεῖθ, διὰ δἷξο 186 ἐχργεξεῖου τὸ δὲ, ἑοϊβουσίησ ττηπιυε ται εἶν 

αἤετ, 86 ποίβ οἱ τέσξε 394 ---καοὶ τετελεσμένον ἔσται. ““538.21}} ἐτεξ 
86 δοοοτηρι ξῆοα " Μπποττα βρεϑῖξ Βετα ἔκθ 4 εν, Βαΐ Ἀολῆθες, 

ἴπ ψεῖβῈ 204, "6 8 Τ3Εσθ τποτίδὶ, υτῖο Οδΐν Ἔχργεξβεβ Β!Ξ ορίπίοῃ 25 

ἴο 1:6 ἤυϊΓο ---καί ποτέ τοι, α. τ. Δ. “Ηετεδῆσξι, ονεπ ἰδτῖοε 50 

ΤΌΔΗΥ͂ ξΞρίθπ! στῆξ Ξἢ2}} θ6 ργεϑεπίὶ ππίο ἴδει," ὲ ε., Ξῆνϑὴ Βα ὑσο- 
βεηϊθᾶ ἐπῖο ἔδεε. Απαδαη ροῦν δπδο τερύδόδθάου ἀς αν ον 

οἰεῆδῖη --ἶσχεο. “Βεξίσεια ἔδυ ξεῖτ" -ἧρτν. Βεξειτίηρσ ἴο μετ- 

5Ξεὶ δπὰ 1 πηο. 
316-918. χρὴ μὲν σφωΐτερόν γε, κ. τ. Δ. “1 Βεδοοτεξ πηθ, Ὁ βοᾶ- 

ἄεξξ, ἴο ὀοὔξεστε {δ τιϑδηδϑίθ οὗ τοῦ ἔττο ἴπ ματίουϊεατ ἱ ε, οὗ τοῦ 
ἔπο αἱ ἰεαξέί, τ οὔ πο οἴβεσ οὗ 6 δοάβξ. Τ8ὲε εἰϊαξῖθη μετα ὃΞ ἴο ὕὑτε- 
τῖοῦξ δοῖξ οὗ ἔδτοι ξῦουνσῃ ἑουγαγὰ δῖτη ὃν ἴδαξε ἔπσο ἀθηεξ. ἴο τ οπι. 

οὗ σσατξα, Β6 ουρὶξ ἴο ὃε ματι ουϊετῖν στεΐεία! 2π οὐθάϊεηϊ -- σφωΐ- 

ἕερον. Ἑοιτηοὰ το) ΒΕ ἀπδὶ σφῶξ, δπὰ ᾿πεσγεΐοσε ροξξϑεξεῖπσ 8 ὅπδὶ 

ἔοτοθ. Τ86α οἱά σταπιπιδτίϑηβ ἱοοῖς σφωΐτερον, ΒΡ ἃ Ξίταπρε κἰπμ οὗ 
ΘμδΙΩσο, 845 εχυϊναδίεηξ πεσεῖν ἴὸ τεύν, δι τεξειτίησ ἴοὸ Μππεῖτα 
αἴοπα ' (Εἶγπι. Ἀἴαρ., ε. τ.) Βαϊπιδπη ἰμϊπξ ἐδπδὲ ἔπε μοεΐ (οσ τε - 
εἰΐεσ, 85 Βα ἰειτὴξ ᾿ἶπι) ᾿πΐεπίομδῖν εἴοξε (δῖ ἕοστη, πῖον 186 Θ2Ὶ 
50 ξεβύοσῃ τρἷδὶ τοῖῖδ, ἴπ ΟΓΙΕΙ ἴο πηϑῖα ᾧ δ οὔποθ ρβεσεερίδεα ὦ. 
ἈΘΏΠΠ)65 τηϊενάθα οεἷν 188 ἵττο σοδδεξϑεβ, τῦβο ᾿σέσα ἴῃ 1 σδϑε [86 
βοὶβ δρεηῖβ ; δἰϊπουρὴ δἤεγυνασὰ (νυ. 318), Ὁ. ἃ νέσν πιδίαταὶ ἐσαηξεοῖ 

ἴο 8 τῆῦγε βεμπεγαὶ σποᾶς οὗ ἐχργεβξξίου, με ξρεβᾶῖχξ οὗ δὴ! 18ε ἀεῖϊξεξ 
οοϊοοι νεῖν. ([σεὶϊ., τοὶ ἱ. Ρ. 53) 

εἰρύσσασθαι. ΤῺΒ μεηπιῖνα τιοδηῖηρ οὗ ἐρέειν ἴΞ “ἴο ἄτϑυν "τ ἴα 
μα πυδᾶϊα τοῖσδε, “ἴο ἄγανν ἴο ὁβε 5 ξεῖζ" “ἴο ἄτανν ἔογ ὁβεῖξΞ ξεῖγ το 
ἄχεα. [15 δ δρρὶοά, τὰ 115 τοδάϊο Ξὐσιϊδοκίσι, το 186 ἀταυῖης οὗ 
ἀεφὰ δοῦν, ἴπ δδίτθ, ἑουγασὰ οδεΞ ξεῖζ ἴο σεῖ ̓  τοῖο 2 ρέϑοθ οἵ ξδίείν, 
τμείβεσ ἴξ θα 186 θοὰν οὗ 8 τίεπὰ οσ 8 ἔρεαε. Ετοπὶ [εἶ νὅ68 οἱ ἄγδε- 
Εἶδα ἔτοτ δια 8 ετουτὰ οὗ εϑεπιῖεβ σοπνεξ ἴδε σειογαῖ μὲεδ οὗ “τὸ 
ξΞϑτε," υθετοα 2:1Ξ65 186 εοἰϊδίεσοι ψιρϑηῖησ οὗἉ “ἰὼ Κεορ," “ἴὸ οὔ- 
Βεῖτα," “ἴο νγϑῖοῖ" ἴδ᾽ το μ2Ξ ἴδ θεὲπ ἀγεσρεᾶ ξυσὲν : δϑᾶ 
Βεποβ τὸ δᾶνα 186 τοῦ βεπειδὶ δε οὗ “ἴὸ οὔβειτε, ἔθερ, οὕ 

οὔεν." οἱ 2ΠΥ σεδξῖοε --ἰ υξίπεσηπ, 1 εσεϊ.. ς. τ) 

καὶ μάλα περ, κ. τ. Δ. “Ἕτει του ἐτεστῖν ἱηοεωξεᾶ ἴπ βου," 
-. ε., βούσετεσ τηποῖ ἱποεηξϑὰ --ὠἼλς. ῬῸΣ οὗὕτως.---ἅμεινον. ἡ 

ἐστί.-τ-ῦς κε. “ὙΓΒοξοενεσ." -μάλα τ᾽ ἔκλεον αὐτοῦ. ΗΠ τ 

τεδᾶπυ ὅτε ἴδεν Ἔτεῃ βοσπείοσωθὰ ἴο βεῶγ᾽" Οὔξειτε {86 ἔοσοε οὔ 
ὐπαουμδυσαμδνννανν, ; ̓ἀροὶ ἡρδὺνς. .- 

Φ 
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ΤῊ ΡΥ ΟΌ]ΑΓ ᾿ηροιῖί οὔτε, οα {Π|6 ΟἴΠΟΥ ἢδη, νυ} θθδὲ ἀρρθαυ ΠΌΓΤΩ 

ἃ ΡΔΙΓΔΡΏΓΑΞΘ ; “Ιἢ Ῥυορογίίοη 85 ἃ ἵδη ΟὈΘΥ8 [Π6 σοά8, τη ἐλαὲ βαηια 

γτορογίϊοπ ἈΥΘ ἴΠ6Υ νγοηΐ [0 Ἰἰβίθῃ ἴο 15 ΡΥ β.᾽" (Πατίμησ, ν0]. 1.» 

Ρ. ὅ8, 69.) --αὐτοῦ. 'ΤῊΪΒ ΡΥΟπΠοὰη ΘΑΥΤΙΘ5. νι Ὁ ΒΕΤΘ ἃ ΡΘΟΌ] ΑΓ 

ογοθ. ὍΤΠΘ σοηβίχποιοη [ΌΥΤῚ5 ἃ Κἰηὰ οὗ ραταίαχίβ, ΓῸΥ νυ μΙΟἢ ἴῃ 180 

Ἰαΐϑυ Ιαησιασα να νου] ΠᾶΥΘ6 τούτου μάλα τ᾽ ἔκλυον. 
219-92. ἧ. ΤῸΥ ἔφη.---ὐἰπ’ ἀργυρέῃ κώπῃ. ““Οη Πἰ5 5ΞΙΙΝΘΙ ΠΠ|.᾿ 

ἑ. ε..,) ἢἰ5 Β] νου- ἀθοκθα Ἀ{Π|. ΤῈΘ Θριμϑὲ ἀργυρέῃ μᾶ5 ᾿ΘΥΘ [86 58Π|6 
ἔογοΘ ἃ5 ἀργυροήλῳ, “δἀογτηρᾷ νὴ ΒΊΟΥ βέμαβ." ---σσχέθε. ““Ἠδ6 
Ομθοκαα."--ὦσε. “ΗΘ ἀτονρ.᾽---ξίφος. ΤῊΘ ΘΑΙΎ ΟὙθοκ βυνογά 

Βδᾷ φϑῃθΊα!!ῦ ἃ βίγαϊσῃΐ, ὑννο-θᾶσθα Ὀ]Δ46 (ἄμφηκες, 11., Χ., 350), 

ΤΑΙΠΘΥ Ὀτοδᾶ, δηα ΠΘΔΗΥ οὗ Θα8] να ἤγοσι ἈΠῸ ἴο Ροϊηΐ.----ῇ δ᾽ 

Οὐὔλυμπόνδε βεθήκει. "“Τηδΐ σοάάθ585, μουγθυθυῦ, μδὰ βοπθ ὑπίο 

ΟἸγΙΡυ 5." ΟὈΒΘΙΥΘ ΠΘΙΘ {ῃ6 ΘΑ Ὁ] π|586 οὗἩ {π6 ρἱαρογίδος ἴῃ 46- 

᾿πούϊηρ ΓΑΡΙ ΑΙ οὗὨ δοίίοῃ. ΑΘΒΙΠ65. ἄγουβ θδοῖκ Ηἰβ τγθᾶροη ἱπίο 18 
Βῃθδίῃ, δπᾶ {π6 σοάά68β85 {Ππαΐ βδη6 ἰπβίαηί λαά ροπς ἴο 1ῃ6 5κ165. 

μετὰ δαίμονας ἄλλους. “Τὸ 1Π6 τηϊάδί οὗ {Π6 ΟἴΠΟΥ ἀο 0165. Μοτὸ 

ΠΙΈΘΥΔΙΠΥ, “ ἀηοηρ.᾽" ΟὈΒΕΙΥΘ ὑπαΐ ἴῃ {5 Ραββᾶρθ {Π6 ““ ἐεγηιΐπιι5 αα 

φιιοηι᾽" 15 ἱπα]οαί θα ἴῃ ἴγ66 αἰ Πδυθηΐ ννὰγ8 : μπίο ΟἸγαρα5, ἃη ἃ γῇ Θη 

586 5 ΘΟΙῺΘ ἐπ γ6, ἐπέο {Π6 ρα]866 οὗ 20Υ6, ἀπά {ῃ6η ἐπίο ἐδ ηιϊδὲ 

οἵ {Π6 οἴμου ἀθ {165.-- δ ἀποϊθηΐῦ ΟΥΙΔ05 Τα ῖ56. ἃ αἰ ΠΟΥ ΠΘΥΘ 

Ηονν, [ΠΟῪ 451, οδὴ Μίπηθγνα Ὀ6 βαϊά ἴο. ἤᾶυθ δἰ 6 ΘΟ ὴ6 ἔγοχ 186 
ΒΚί65, ΟΥἩ Τὸ ΠᾶΥθ φΡΌΠΘ ὈΔΟΚ ἰο {Π6 581η6 δπᾷ 0 {Π6 5Βοοί ἱΥ οὗ 1ἢ8 

Οἴμου ἀθίεθ5, ἤθη ἴῃ γθῦβ6 423 [ἴἴ 15 βίαίθα {ῃαΐ Τρ 6Υ Π44, οἢ {π6 

ΡΓΘν ΟῚ 5 ἄαΥ, σοηΘ 411} {ΠηΠ6 σοάβ ἰηΐο ΖΦ Π]ορία ἢ ΤῸ {15 ΞΟΙῚ6 

Οὔ 61 ΤΘΡΙΥ, {Πα ΘΙ ΓΠΘΥ 811 [ῃ6 ἀφο {165 οὗ ΟἸγτηραβ ἀἸα πού δοοοη- 

ΡΔΠΥ͂ ΤΌΡΙΘΥ οἡ [15 Οσσδβῖοη, ΟΥ̓ 6156 ὑΠπαΐ {Π8 σοίβ Ὁ]ΟΠ6 ὑυϑηΐ, δηᾷ 

τῃαῇ (Π6 σοάάο58565 ὙΥὙΘΥΘ 1οῖν θϑῃϊπα δ 055, ΠΟΥ ΘΥΘΥ͂, [Δ Κ65 ἃ πιθο ἢ 
[ΠΟΥΘ ΤΘΑΞΟΠΔΌΪΘ υἱθνν οὗὨ {1.6 τηαίίεσ. Ασδοοτάϊῃσ ἰο {18 ΒΟΠΟΙΆΥ, 

ΒΟΥΘΙΆΙ ἀν 5 οΥΘ ὁσοαρίθᾷ ἴῃ βϑηάίηρ 1Π6 5Βῃ1Ρ ἴο ΟἾγγβὰ (Υ. 8308), 

ἴῃ ΡΣ γἱησ {Π6 ΔΥΤΩΥ (Υ. 813), δηά ἴῃ οἤθσυϊησ ὑρ {Π6 Παοαίοιῃρ (ν. 

3915). 1 ΙΒ δίζου {15 {πᾶ ΑΟΠΠ165. 15 ἀθρυίνθα οὗ Βυίβϑὶβ (ν. 318), 

δηᾷ {Π6η 5 {Π6 ἱπίθγυϊθυν συν τ Π18. ΤΟ ΠΟΥ, ἡ ΠῸ ἰπίογη5. ΐτη {πᾶ 

1ῃ6 σοάβ μαὰ σΌπηΘ ἰο ἀὐμἰορί οπ ἐλε ργενίοιι8 ἄαψ. (7055, Απηι., 
ν»..2,} 

929-224. ἐξαῦτις. ““Αδραΐϊῃ δηθνν.᾽"----ταρτηροῖς ἐπέεσσιν. “Ἰῃ 

ἰΠ] υΓ]οὰ5 ννοσ5,᾽ 1. 6.7 ΒΥΟΒΒΙΥ ΡΘΙΒΟΠΔ] ἂἃπὰ οἥδηβῖνθ. ΤῊΘ 56}0}}- 

αϑί Θχρ δίῃ {Π6 Θρί{Πϑὲ Ὀγ βλαθεροῖς, χαλεποῖς.---λῆγε χόλοιο. ΑΘὨ]]- 
685 οὔθυβ Μίημϑινδ, ἴῃ οϑαβίπσ ΠῸΠπι Ορθη βίσ8 δηᾷ οοἢ] ἰβίοη (ἔριδος), 

Ὀὰΐ ἢ6 51] σο6 85 οἡ σίνίησ νϑηΐ 10 ἢΐ8 ΔΗΡΤΥ [866 ]]η 08. 
Ὡῷῦ-2 28. οἰνοθαρές. “Μὴ ἤθανυ νυνὶ ἢ τν]1Π6,᾽) ἡ. 6.,) ἀτυπκαγά. 

ΤῊΝ 5. Θριτῃοὲ ΤΘΙΘΥΒ ΠΘΥΘ ΤΏΟΥΘ ἴο {η6 Πδδὶΐ οὗἉ Ἰητοχίοαίίοι ἐμαη 18 
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ἱπῆπθηοο δ ἴη6 τηοϊπθηῖ. ΟΌΒοσΥΘ ἴῃ 1Π6 Ιαηρσιαρθ οἵ ΛΟΝΝ ΠΕ ς σ 

Ρίοίυγα οὔΠ6 τὰ τηαπηθ 5 οὗὨ ἃ ΒΘ} - θα θΑΤΟΒ ἀρθ. ΕΥθθάοπι ὁ 

ΒΡΘΘΟἢ ἴβ ΟΥ̓ΘΥ ομδγδοίογίβιϊο οὗ ΒΌΘἢ ἃ βίαΐθ οἵ βοοίθίυ, ἀπά Ρ]αΐο, 
{ΠΟΥΘΙΌΤΘ, νγὰ5 υόησ ἴῃ Ὀ]ατηΐηρσ [Π6 ρορὲ ΓῸΥ {Π6 Θιηρ] ουτηθπὶ οἵ βυο ἢ 

ἰαπροαρθ ἃ5 γὸ πὰ ἴῃ 1ἴη6 ἰοχί. Ηθ οὐρῇξ ἴο Πᾶγνθ. ργαϊβθα ἢΪπΠῚ 
ΓΙΟΥ͂ ΓῸΥ 8. 61056 δΔάπούθηοθ ἴο πδέσσγθ. (ἰαξ., Κεριιϑ., 11ϊ., τ». 390, 

Α.). ἘΔΌΔΙΠΥ ὑπ ΘΟΘΒΒΑΓΤΥ͂, ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, νγ85 1Π6 ΤοϊΘοίίοη οὗἉ ΤΠ 6 ΠΟ] 8 

ρθάξβαρθ, ἀουγη 10 γϑῦβθ 2399, ΒῪΥ 1Π6 στδιηπιαγίαπ Ζθποδοίαβ. ΗΝ 
οὈΐδοῖ ἀρΡρθαΥβ ἰο ἤᾶνθ ὈΘθὴ ἴ0 5} 1618 6 μοϑῖ ΡΝ 1η6 δἰίδοκ 
τηδάθ ὕροὰ ἢΐπῃ ὈΥ͂ {Π6 ΡΗΠΟΒΟΡΗΘΥ, 

κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κι τ. Δ. “Ἡδλνίηρ {Π6 ΘΥ65 οὗ ἃ ἄορ, θὰ ἐὴϑ 
ῃρᾶτί οὗ ἃ εἴα," ἡ. 6., ᾿ηρυάθηΐ ἴῃ νἰβαρσθ, θὰ ἃ σοννατὰ δ μαζί. 

ΓῊΘ ἀοσ, 5. ΔΓ ΟὟ υϑιηαυκθα, νγὰβ ἃ ἴγρ6 διηοηρσ [Π6 ἀηοϊθηΐβ οὔ 

᾿πηρυάθποθ πὰ οῇτοπίθυυ. (ΟΟΥΏΡΑΓΘ γΘΥ86 159.---οὔτε ποτ᾿. “Νεῖ- 

(ΠΟΥ αἵ ΔὴΥ {{π|6.᾽ --ἐς πόλεμον ϑωρηχθῆναι. ““Τὸ ἅγτὴ {ΠΥ561 [ὉΥ 

νγαΥ." ΤΠΘ Ρᾶββῖγθ ἴῃ ἃ μὴ 4416 5θηξ6.---λόχονδ᾽. “““ ΤῸ π΄ ΔΙηθυ5 
οδάο.᾽ --- τέτληκας ϑυμῷ. “Ἡδϑὲ τπόὰ ἀαγοᾶ ἴῃ 508]. ΟὔὈΒθΥνα 

1Π6. δοπεϊπυ δὰ δοίίοη ἱτηρ! θα ὈΥ 1Π6 ρογίθοῖ. ΤῊΘ υϑὺρ τλῆναι, ἴῃ 

Βασι ΠΟΙ ΟΙΟΠ5. 85 ἴΠ6 ρῬγδβθηΐ, τϑίδυβ [0 1Π8 ἕακίησ ΠΡΟ ὉΠΘ᾽5 

Β6ΙΓ ψΠδὺ 15 Ουοη ἃ ΟΠ Θ᾽5 ΡΟΥΨΕΥ͂Β, ΟΥ̓ΘΟΠΕΓΑΤΥ ἴ0 ΟΠΘ᾽Β5 παΐαγο. 1ἴ- 

ΘΓ Ϊγ, “ς μαβὲ ποὺ ἐπάμγεά ἴῃ 508}}.᾽"-τὸ δέ τοι, κι τ. Δ. “ἘῸΥ (815 

ΔΡΡΘΆΥΙΒ ἴο 1ῃ60 10 Ὀ6 ἀθαῖ,᾽ ἐ. 6.ν ὙΘΙΥ͂ ἀθαίῃ, ἀθδίῃ 86. Κῆρ ἴ5 

ΠΟΙ δααυίναϊθηΐ ἰο ϑάνατος. 
229-92. ἡ. “ΤἸη νΟΥΥ ἰτυΐῃ." -λώξον. ΤγοΠΙ68].--- κατὰ οέῤοξον 

εὐρὺν. ““'Τῃτουσπουΐ {Π6 νυῖάθ ἅγιην.᾽.--δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσθαι. “Τὸ 
τὰ ΚΘ ἀνναῦ ἀπίο {Πγ561 {πΠ6 σ᾽ (οὗ 1πΠαξ 016), 1. 6.7 ἴο Δρρτορτίαΐδ 

απίο {Πγ56 1 ΟΌΒΟΥΥΘ {Π6 [Ό166 οὗ [Π6 τη 416.---ὅςτις εἴπῃ. Τῃ 
ῬΥΌΒΘ ὅςτις ἂν εἴπῃ.---σέθεν ἀντίον. “Τῇ ορροϑίτἴοη ἰο {Π66.᾽ 

δημοδόρος βασιλεύς. ““ΤΠΟΙ τί ἃ ροΟρ]6-ἀδνουτίηρ Κίηρ,᾽" ἐ. 6:, ἃ 
Κίηρ {παΐ 785 ΟἹ, ΟΥ̓ νγαβίθβ {Π6 ΡΥΓΟΡΘΥΥ ΟὗὨ ἢἷβ ῬΡθόρίθ. Τὸ [85 θοϊίϑυ 

ἴο ΞΌΡΡΙΥ εἶ ἢθτθ, στ Ἐαβίδι 5, {πη ἰο0 τηᾶκθ 1Π15 ἃ Βρθοίθββ οὗ 
᾿ ΘΧοΙτηδίϊου- ἴῃ 1ῃ6. ποιηϊπδίϊνθ, 85 ἰ8 ἄοπθ ΒΥ͂ ΝΕ σϑΊΒΌδ ἢ .---ἐπεὶ 
οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις. ““ ϑ΄ποθ Ποὺ τΤοὶσπθβέ ΟΥ̓ΟΥ τῆθη οὔπο νγοσίῃ." 

ΤῊΘ Ρδττο16 ἐπεί ΒΘυγ 5 ΠΘΙΘ ἴο δχρίδίπ νυ μδΐ ἱπιπηθα δέθὶ Ὺ ργθοθάθϑ. 

Τοῦ ἀθνουγοϑὲ (Π6 βυθβίδησθ οὗ [ΠΥ ΡΘΟΡΙΘ, θθοδυ56 {Π6Ὺ ἅ76 ἴθῸ 

Βρ τ {{655 ἴο Τοβίβί {Π66.---ἢ γὰρ ἂν; Ατρείδη, κ. τ. Δ. ““ ἜΟΥ ἴῃ ὙΕΙ͂ 
{γα (νου {Π|5 ποῖ 50), Ἐποὰ ννου άβε πονν, (ῸΥ 16 165: {ἰπ|6, πανθ 

θ66η ἰπβοϊθηΐ." [Ιπ οὐάου ἴο δοτηρίθίθ {6 βδβῃΐθηθθ, Ὑγ76 ΠΠΔΥ ΞΌΡΡΙΥ, 
αἴτοσ ἢ γάρ, “τ Ἐπιβία 5, εἰ μὴ οὐτιδανοὶ ἧσαν οἷς ἀνάσσεις 
ἈΘΏΠ165 τηθδπ8 {πδΐ 1 1η6 ΟΥ̓ΘΘ 5 ν ΥΘ ποῦ 50 βρ  ΥΠ1655, που νου. 

Βοοῦ Ρυΐ ἃ 5'᾽ὋΡ ἴο [Π6 ΤἈΡΔΟΙΕΥ οὗἉὨ {πεῖν Κίησ. ΤΠη6 τηδίη ἰᾶθα τ ἢ 
[6 ΒΡΘΔΚΟΥ ᾽βΒ {ῃ6 ἱπβ}Ὁ νυ] ἢ ἨΘ πᾶ5 τϑοοῖνθα. ἀπᾶ ἢ6 ἐπουθίοτθ 
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ΔΙὯ65 δ οπ66 ἴο 1η5, ποὺ Θχργθββίηρσ 1Π6 ΠΟ] αΐθυα] 1ᾶθα, “ἢ 

{15 ὝΕΙΘ 50.᾽ . 
299-290. ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω. Οὐομῃβαϊξ ποίβ οα νϑῦβ6 204.---ἐπὶ. “"Ἶὴ 

δἀαϊτοη." Αἡ δάνθι". ΟΟηΒῈ] ποΐθ Οἢ Ὑ6Υ56 25.---ναὶ μὰς “Ὑ65! 
Ὀγ."-ὠαοἍκῆπτρον. Οοπβυὶδ ποΐίθ ἢ. ὙΘΊΒ6 15.---τὸς ΕῸΤ ὅ.---φύσει. 

“ὙὙ}11 ργοάμοθ." ΤΠ τηϑδπίηρ οὗ 1Π6 οδἱἢ ἰβ [Π 5 : ἃ5 ΒΌΤΟΙΥ 85 115 

ΒΟΘΡίΓΘ 58}8}} ΠΘΥΘΙ ἃραὶη Ρΐ (τ Ιθᾶνθβ δηα ὈΓΆΠΟΠ 65, 50 ΒΌΓΕΙΥ 

5881} {ῃ6 δῦβθποβ οὗ Δ ἢ 165 ποτὰ 1η6 Ὀα.116- 6] ἃ θ6 ΚΘΘΗΪΥ ἴδ] ὈῪ 
1η6 ΘΟ, Κ5.---ἐπειό πρῶτα. “ 5΄ποθβ ἢγβί."--- τομὴν. ““ΤῊΘ {τπηκ,᾿" 

ἢ. 6., 18 Ῥαγϑηΐ γι ηΚ.----περὲ γὰρ, κ. τ. Δ. “ΕῸΥ τουπᾶ δδθουΐ, ἴῃ ὙΘΙῪ 
{τἀ}, μᾶ5 1η6 Ὀγα855 Ἰορροᾶ ἰΐ οὗ Ὀοΐῃ Ιθανθβ ἂἃπὰ Ὀδυκ.᾽ ΟΌΞΘΙΥΘ 

{πα περί ἰΒ ΠΘΥΘ ΙΠΘΥΘΙΥ δάνθυθιαὶ. ΟΌΒΘΙνΘ, 4150, {παΐ [η6 ὙϑγῸ 

ἔλεψεν ἴΔΚ65 ὮΘΙΘ ἃ 0.16 δοουβαίίνθ, ομ6 οἵ 1π6 ΨΠΟ]6 (ἐ), ἂπὰ 

ΔΠΟΐΠΟΙ οὗ ἱπάϊν 8] ρᾶτίβ (φύλλα τε καὶ φλοιόν). ὙΥΏΘη, ἴῃ δαάϊτῖοη 

το 1ῃ6 ψ0]6 οὈ]θοῖ, νυν ῃἰοἢ σεοθῖνϑβ {Π6 ορϑχδίίοη οὐ ἐπ σθυρ, ραυίϊο- 

ὉΔῚ 5ρθοϊβοδίίοη 15 4150 τηδ46 οὗ ἃ μαζί, ἴῃ νυ ἢ {Π15 ορϑγαίίοη 15 

᾿τητηθαϊδίθ!υ δηα ΡΥ ΠΟΙΡΑΠΥ ϑἤόνγη, Ὀοΐἢ 1ῃ6 ἡ ΠΟ]Θ δπά ρατί βίη, 

85 Ργοχίπηδΐθ οὈ͵]θοΐβ, ἴῃ {Π6 ἀσοιυβαίϊνθ. (οί, α΄. Ο., ὁ 104, 6.) 

ΤῊ σοηβίχαοίοη 15 οα 16 ὈῪ [Π6 σταπηπηδγδῃβ σχῆμα καθ᾽ ὅλον καὶ 

μέρος.--- ΤῊΪΒ ΡΓΟΠΟῸ βίδπαβ. ΠΘΥΘ 85 ἃ ΠΘΌΪΘΥ, ΤΥ αὐτό, ΥΘίΘΥΓΙη σ᾽ 

10 σκῆπτρον. ἨοΙηΘΥ δπα Ἡδχοαοίῃβ ἔγΘαΘΘΠΠΥ 86 1ΐ, 'π 811 [Υ68 

ΘΘΠΑΘΥΒ, [Ὁ [6 ΘΟΙΓΘΒΡΟΠΐηρσ ρᾶτίβ οἵ αὐτός. (Μαϊιλια., ὁ 1417.) 

291-299. νῦν αὗτέ μιν. “" ΝΟΥ, Οἡ [Π6 ΘΟΠΊΤΔΤΥ, 11.᾽ ΤΠ Ρδγίἰο]θ 

αὖτε ΠΕΥΘ ἀδποίθβ δ ὁρροβί το ἰο ἰΐ8 ΤΌΥΤΩΘΥ βίαι, ὑγῃθη 1Ὁ βουτιβῃ- 

Θα 85 ἃ ὈγΆΠΟἢ οὗ [Π6 Ραγθηῦ {γθ6. Οὔβουνθ ἐπαΐ μίν 15 ΤῸΥ αὐτό.--- 

δικασπόλοι. ΤῊΒ βοθρίτθ νῃ]οἢ ΘΒ 1]165 ποῦς μ.9145 1 οὐ Ὠΐβ οὕ, 

Βαΐ ἃ ΠΟΙΑ]α᾽ 5 ΒΟθρίγυθ οὐ βίδῆϊς υυῃίο ἢ ̓,6 οἰϊθίϊαλι μα ἴα Κθη ἱπίο ἢῚ8 

Βδηᾶβ ΏΘη Δ.Ϊβίηρ ἴο Βρθὰκ. ΠΌΘΟΥ ΤΟ56 ἴο Ξρ6δὰΚ ἰῃ 1Π6 σϑη- 

ΘΙᾺ] ΔΒΒΘΙΏΘΙΥ οὗ [η6 Πποδβῖ, “οοοϊνθᾷ ἃ βοθρίγθ οὐ βία ἴγοπὰ ὁη6 οἵ 
1Π6 ΠΘΥΔ]ἀ5, ὑνΒ]οὴ ἰνο Β6]ἃ ἴῃ ππὰπᾶ νν ἢ }16 ἀθ] ἰνϑυίησ 5. ΒΘ ΠΕ ΓΘ Πί5. 

(11., 18, 805; 28, 560, Οἀ., ῶ, 88.) Νοῖΐ ΘΥΘΙΥ͂ ΟΠ6, ΠΟΥΘΥΘΙ, νγ 885 

ΔΙΙοννθα ἴο ΒρθακΚ ἴῃ 5ΒΘΙΏΌΙΥ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ͂ ἃ ΡΑΥ Οὐ] ΑΥ Ο1455 ; 8 η ἃ5 

1Π6586 ρυϊνΠοσϑᾶ ἱπαάϊνί ἀπ }5 4150 δοίθᾶ οὴ οἰ ὁοοδβίοηβ ἃ5 “ἀ15- 

ΡΘΏΒΘΙΒ οὗὨ υδέ106᾽ (δικασπόλοι), ΑΙΟἾ]]1658. Πθτθ ἀδβισπαῖθα ἐμθτὴ ὈΥ 
1πᾶΐ ῬΑΥ ΟΌΪΑΥ ΠΆΙΉΘ, ἴ0 5ῃονν (Παΐ ΤΠΘΥ ἐΟΥΠΘα ἃ ραγιϊο Γ οΪ455. 

οἵτε ϑέμιστας, κ. τ. Δ. “ΔΑπάὰ ΜΈΟ νυδΐοἢ Οὐϑὺ 1Π6 Ἰᾶννβ (γθοοϊνϑα 

ὈΥ {Π 61) ἔγοιῃ 720υ68.᾽ Α1] υϊηδη 1ανν8, δοοογάϊηρ ἰο {Π6 ρΡοθέ, σοὴθ 

γοια 720γ6, 6 στϑαΐ βοῦσοθ ἂπα [ουπίαϊη- δὰ οὗ 7ιβί1ς66, δηὰ Κίησβ 
δη ΓΌΪΘΥΒ τοῖν [0656 1ΓΟΠῚ Ὠΐμὴ ἰο συαίοῃ ΟΥ̓ΘΥ ἂπὰ ἀρίθδπά. ΟὉὈ-: 

Β6ΤΥ͂Θ, {ΠΘΓΘίοτθ, 16 ΤΌΤΟΘ οὗ πρός ΠΘΥΘ νυ ἢ 1Π8 σϑηϊἶνθ, ἀπ σοτη- 

ῬᾶΓΘ 1Π6 ΦΌ]]ονσ Πρ Ραββαρσθ οἵ Ρ]αΐάγο, ἡγῇ τ 1Π6 Β8Π16 ΘΧρ απαΐϊοθ 

8 σίνθη (0 {Π6 Ργθβθηΐ ἰθχί: καὶ τοὺς βασιλεῖς "Ομηρός φησιν οὐχ 
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ἐλεπόλεις οὐδὲ ναῦς χαλκήρεις, ἀλλὰ ϑέμιστας παρὰ τοῦ Διὸς λαμδά- 

νοντας ῥύεσθαι καὶ φυλάσσειν. (Υ. 1] επιείν., 42.γ)---οἵτε. 1 ΊΘΥΔΊΪΥ, 

ἐβνϑη ψ0." Οὔδοενθ 1ῃ6 ἴοτοθ οὗ τε ἰῇ βιῃον ίησ (Π6 τοϊαιίοη οὗ 

18:86 Ἰαίτου οἰαυβο ἴο 16 ομ6 ἰμαὶ 5068 ὈΘίογθ : α8 [ΠΟΥ ΓΘ δικασπόλοι, 

εὐεη 50 ἀὁ (ὩΘῪ νναΐοι ΟΥ̓ΘΓ, ὅζο.---ὁ δὲς “"Απὰ ἢ 15.᾿ --μέγας. “᾿ατθαῖ 
ἰῃ ἰΐβ σΟηΒΘα 6 Πη068,᾽) ὃ. ε., [γα σις νυ ἱἢ ΒΘΓΪΟὰ8 ΘΟΠΒΘαΌΏΘΠΟΘΒ ἴοὸ 

Αραϊηθιηηοῃ. 

240-244. ἡ ποτ᾽. ““ΑΒΒυγΘΪΎ Πυθίου," ἡ. 6.,) ἀθρθηὰ ὑροη ἰΐ, αἱ 

ΒΟΙῺΘ Γΐαγο ἀδΥ.---᾿Αχελλῆρς ποθὴ. “Α ἀαΒγΘ ΤῸΓ ΑΘΉΠ165," ὁ. 6.» 

τοστοῖ [0Υ 116 αὔβϑποθ οἱ [Π6 ὑγδυγίου ἔγοιῃ 1μ8 θδί116- 614. Οοια- 

ΡᾶγΘ ἰπ6 1ατῖη ἀεδίάἀετγίαπι. ἩΟΙΏΘΥ 0565 106 ἔδιηἰηϊηθ [Ὀγ ποθή 

ΤΩῸΟἢ ΤΠΟΥΘ ἔΓΘαΌΘΠΕΥ͂ ἔμαη 1ῃ6 τηδβουϊίηθ πόθος.---ἀχνύμενός περ. 

“«ΤῬπουρῆ ἀΘΘΡΙΥ ἱχουρ]θα ((Πογθαῖ)." --- εὖτ᾽ ἄν. ΤῸ ὅτ᾽ ἀν.----ὐφ' 

Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο ϑνήσκοντες. ““Ὅγϊης θΘηθαίῃ [Π6 μαπά οἵ {Π6 

Ἰη8η-5]δυρσηίοτίησ Ηδοίον."---σὺ δ᾽ ἔνδοθι ϑυμὸν ἀμύξεις. “Απᾷ ἴδποὰ 
πῃ 1Π66 5081} ἴθαγ ΠΥ 508], ὁ. 6.,) ἀη ἃ {ΠΥ Ὀοβοῖη 588}} 06 ἴογῃ 

ὈΥ ΚΘΘἢ ΤΟΠΊΟΥΒΘ. ΟὈΒΘΥΥΘ ὑπαὶ ἔνδοθι 15 ΘΓ δαυϊνα]θηΐ ἰο κηρόθι. 
-π-χωόμενος. “Ἑπταρσθά δὲ {μὶπ6 οὐγη 56] Γ᾽ 

245-249. ποτὶ. ἘῸΓ πρός.---χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον. ““Ῥίετοοά 

«χοῦ ρσἢ ἀπᾶ ἐῃτουρσὶ τ Ἰἢ σοϊάθη ἢ 4115,᾽)) 2. 6., δἀογπθὰ ἢ σοϊάθῃ 

ἰυά5. ΤῊ ποαάβ οὗ [ῃ6 π81}158 ἰοστηθά ἐμ βίι  5.--τέζετο δ᾽ αὐτός. 

ΓἘὨ6 Ργοποῦπ ἰ5 που ἰηϊτοάποσά 0 ΤΩΔΥΚ ἂἃπ ορροβίἐοπ Ὀδίνγεθη 1ῃ6 
ΡΕΥβοπ οὗ 186 ἴθτο δηὰ {Π6 δοῖ 1υ8ὺ ραουίογμηθά ὈΥ ΠἰΓη.---ἑτέρωθεν 
ἐμήνιε. “Κορὶ ταρίηρ οη [Π6 ΟῚ 54 6.᾽) ΟὈΒΘΥΥΘ [Π6 ἴΌΤΟΘ οὗ [6 

πηρογίθοϊ.---λειγὺς Πυλίων ἀγορητής. “ΤΏ οἰδαγ-οποᾶ 5Ξρθᾶκοσ οὗ 
1ῃ6 ῬυΠδη8." ΒΥ 16 Ῥυ]Δη5. 8.6 τηθδηΐ ῃ6 βυῦ)θοῖβ οὗ Νε βίου, 

ΜηῸ νγὰβ Κίηρ οἵ ῬΥ]05, ἰπ 1η6 Ῥείοροηπθβαβ. ΤΩ θρίἐμϑὶ λεγύς 
ΤΟίδυβ ΠΘΥΘ ἰὼ {6 οἰθαῦ δηὰ 5|ΠΥῈΥ ἴοπεβ5 οὗ ἀρθ. Ατηοηρ ἃ ρθορὶθ 
{πκ6 186 ασθθβ, ἃ οἰθᾶῦ ἂἃπὰ αυγηοπίουβ ϑηυποίαέϊοη υγουἹὰ ἔΌττη, οὗ 

ΘΟΌΓΒΘ, 086 οὗ 1η6 τιοβὲ ἱπῃηροτίαπε τϑαυϊβίίθβ οὐ ἃ ρυδ]ὶς βρθάῖκεσ. 
Τὸ 1Π18, ΠΟΥ ΥΘσ, νγὰ5 )οἰπϑᾶ, ἴῃ Νϑβίου᾽ 5 6456, {Π6 βου πὰ θχρϑυίθῃμοθ 
οὗ ἃ Ἰδησίποπαϑὰ Πἰ{8. 

τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης, κ. τ. Δ. “ἘτοΙη ΠΟ56 ἰοησαθ αἷ5ὸ ἥονγοα 

ΒΡΘΘοἢ βυνθαίου ἴμδπ ΠΟΠΘΥ." ΟΌΒΟΙΥΘ {μᾶΐ τοῦ 15 ΠΟΤΘ ὉΓ οὗ ἡ 

68 ΡὈΪδ66 ἃ {ὉΠ|6Γ βίορ δἴϊεσ ἀγορητής, [ἴδῃ τοῦ ν»}}} Ὀ6 [ὉΓ τούτου ; θὰὲ 

-οἱβ ἀρρθδὺβ ΠδΥβἢ, οἡ δοσουηΐ οὗ {Π6 ρΥθβϑποθ οἵ τῷ ἴοΥ τούτῳ ἰη {π6 

11π6 {παΐ {ΟἸ]οννΒ.- καὶ. ὙΠ ραγίοῖ6 τηυβὲ ποῖ 06 Ἰοἰπϑὰ νυ τ μέλε- 
τος, θωΐ γΥοίδυβ Ὁ8ῸΚ ἴο ἡδυεπής, ἀπὰ 15 ᾿πίοπα θα ἰο ἱπίγοάθσθ ἃ 51} 

[ἀτῖποΥ Θχρδηδίίοη οὗ {παΐ δριπϑὲ.---ὐδή. Ἐδίδττίπηρ ποῖ 50 τη οἢ 
2. 106 500] οὐ -τηδίίου οὐ ψἢδὲ ἢ6 βαϊὰ, ἃ5 ἴο μἷβ γοΐδθ δπὰ [15 νατϑὰ 

᾿πϊοημδίϊοπβ. ΤΉθ56 οδιη6, 85 ἴῃ8 ροδὲ σϑίηδυκβ, ΤΟΥ 5.ΥΘΘΕΥ ἰο 
ἴπ6 ΘαΥ {Π8π ΠΟΠΘΥ͂ 15 σγοπΐ ἴο σοιηθ ἴο [6 ἸοηΡΈ6. 
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φ00- 252. τῷ δ᾽ ἤδη. ““Ὁπίο {Πὶβ ὁπ6 δἰγθαᾶνυ,᾽" ἡ. ἐ., ἀυγίηρ 18 

ἰϊξδεῖτσηθ. Α ῬΡΘΟΌΠΑΥ ἀβᾶσθ οὗ ἐπ ἀνθ, ᾿ηαϊςαίϊησ, ἴπ [αοῖ, 1ῃ6 

Ρϑυοα ἀυγίηρ νυ] Οἢ δ δοίη 15 Γθργθβθηϊθα τὸ ἢᾶνα Ὀδθη σοϊῃρ οη. 

(Οοπηρᾶτα Βεγηλματᾶν, 155. ϑ'ψηὶ., Ρ. 19.)---μερόπων ἀνθρώπων. “Οἱ 
ΔΥΠΟυ]α 6- 5ρθακίπσ τηθη." ΤΠ ἴϑύη μέροψ ἀἰϊδείησυ βιθ5 τηδῃ 

το 1ῃ8 ἱΠΊΌΓΙΟΥ 01455 οὗ ογθαΐισοβ. ΤΠ Ἰαιῖθυ ΤΠΘΥΘΙΥ ἰΘΥ ἱπᾶτ- 

{ἰσ]αῖθ ΟΥ65.; ΠΟΥ α5 ἘΠ6 Πυμηδη γοἱθ 6 ὈΓΘΑΚΒ ἘΡ ἀπὰ ἀἰν 65 ΟΥ̓ 

ἰ18 ΒΟμΠα5, 50 8ἃ5 ἴο [ὉΓΠὶ 5Υ0}140165 πᾶ τνοσάβ.---ἐφθίαθ. “Ηδὰ 

Ραββϑᾶ ναῦν." Μουῦθ ἸΠΘΎΆ γ, “δα ββέη ἀεβίγουγθα," οὐ “"πδά 

ῬΘΓΙΒΗΘΑ,᾽ ὁ. ε., δὰ [18]}16ἀ [Π6ὶγ δ]οὐτθα {πη οἡ θδυίῃ. ᾿" 

τράφεν ἦδ᾽ ἐγένοντο. “Ἠδᾷ Ὀδθθη τραγϑᾶ, δηὰ μαὰ Ἰϊνϑᾶ." ΝΆ- 
δϑιβθδοῃ τοσαγάβ (ῃ15 ἃ5 ἃ Ἡγυβίθγοη- ργοΐθσοῃ, ΤῸΥ “ Πδὰ Ἰϊνθὰ δηὰ 

Ὀδθη γϑαγϑᾷ." Νοΐ 50, ὈΥ̓͂ ΔΠΥ͂ Ιῆθ8η8. Τῆθ ροθέ συϑίουβ 10 {Π6 ἵννο 

δθηθγαίίοηβ ἱπαϊ νἀ! γ. ΤῊ ἢἤγβί οὗ [Π656 μαὰ Ὀθθη πεγέμτγεά δ'οησ 

ἢ Ναβίοσ, δηα τεατε ὙΥἹ ἢ ὨΪη} ἴο τη ῃηοοά. ΤῊΘ βθοοπᾶ οᾶτηβ 

ἱηΐο Ὀαὶησ δθοῦΐ {ΠΙΤΥ ὙΘΔΥΒ ΔΙ͂ΟΙ 15 ὈΙΓΙῃ, δ πᾶ ἐνεά νυν ἢ ἩΪΤ ἃ5 ἃ 
ΥΟΌΠΘΟΥ σϑηθγδαίίΐοη. πᾶ ΠΟΥ͂ ἢ6 νγαβ τί σηἷῃ 5 δηθησ ἃ ἰπἰγά. 
Ἐδοκοπίησ {ΠΙΓΥ ὙΘΑΥΒ, ΟΥ̓ ἐπουθαθουξ, ΤΥ ἃ σϑπογαϊ ὃη, Ν ββίου 

σγουἹα θ6 ΟΥ̓́ΘΥ 5ἰΧΙΥ͂ γΘδ75 οὗ 56 αἵ 1ῃ6 σοιητηθποθιηθπηΐ οὗ {Π6 ΤΤΟ- 

Ἴλπ ννᾶγ.---μετὰ τριτάτοισιν. ““ΑΥΩΟῚΡ [Π6 τῆηθῃ οὗ ἃ ἰῃϊτα." Ἐδτ 
1Π:8 ΤΏΟΤΘ ρῥτοβδῖὶο μετὰ τριτάτῃ, 501]. γενεᾷ. 

Πύλῳ. ΤἬΏΘΓΘ Θ͵Θ ἴγΘΘ Ρ΄δοθβ παπηθᾶ ῬΥυ]Ο05, ἴῃ [ῃ6 ῬϑΙοροπῃα- 

5115, 8}} οὗἩ νυ οἢ οοπίοπαθα ΤῸΥ 1ῃη6 ΠΟΙΟΥ͂ οὗ πανὶησ θΘΘη ἴΠ6 Ὀἰτίἢ- 

ὈΪδοθ οἵ Νεδβίοσ. Οπθ νγὰβ βἰξααίθ δθοῦΐ δἰ βίδαϊα 9 {Π6 ϑαϑί 

ΟΥ̓ [Π6 ΟἿΤΥ οὗἩ ἘΠῚ5 ; ἃ Βθοοπᾷᾶ νγὰβ βἰζαδΐθ ἴῃ 1Π6 ΤΥΡΗ ]  η ἀἰϊβίσιος 

ΟΥ̓ 1Π6 σουηίτυ οὗ ἘΠῚΒ; 16 1η6 {Πϊγἃ νγὰβ οἡ 1η6 νγββίθγη οοδβί 

οὗ Μεββθηΐδ, ορροβὶΐθ {6 ἰβ]απᾶ οὗ ϑρῃδοίθσια. ΤΠ6 βθοοῃᾶ οὗ {ῃ656 

ΔΡΡΘΑΙΒ 0 αν 1Π6 Ὀδβὲ δυρυτηθηΐ ἴπ 115 ΤΆΥΟΥ, δηᾶ 15 50 τοσαγάρα 
ΒΥ ϑίγαθο. 

259-258. ὅ σφιν ἐῦφρονέων, κ. τ. Δ. Ἐδρθοαϊοα ΠΌΓΩ γεῦβθ 73.---Ὦ 
πόποι. “Ὁ γ8 σοᾶβ.᾽ ὙὍΥδ8 μᾶγϑ Π6:6 ἃ ὙΘΤΙΥ͂ ΘΑΥΥ͂ Το. ΤῊΒΘ 8ῃ- 

εἰθπὶ ὈΓΥΟΡΘΒ 816 βαϊὰ ἴο ἤδυβ οδ]]θᾶ 1η6 σοΐβ πόποι, νυ ΐο, ἡ θη 

᾿γ6 Θχδιηΐηθ ἰΐ ΘΠ Ο]ΟΡΊ ΘΔ, ἈΡΡΘΔΥΒ 0 Τηθ8ὴ ΠΟΙ ἢ ΠΟΤ ἴῃδη 

“ἐς {Ἀ1Ώ6 75." ΟΟΠΉΡΑΥΘ 1Π6 ΤΌΓΠῚΒ πάπας, παπαῖ, ραρα, ὅζο., ἀπ οοῃ- 

801: Ροίέ., Εἰψηιοῖ. Ἐρογϑεῖι., νΟ]. 1., Ῥ. 198.--ὖ. “Ἰπ νΕΥΥῪ ἱτυῖ.".- 

Αχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει. “415 σομηίησ ὑπίο {Π6 αγδοΐδη Ἰαπᾶ."---κὲν 
γηθήσαι. ““Υουϊὰ 6 ἀε]!σιἰοἃ.᾽---μέγα κεν κεχαροίατο. “Νουὰ 
ΒΙΘΔΙΥ Θχαϊ!.""--εἰ σφῶϊν τάδε πάντα, κ. τ. Δ. “Τ{ΊΠΘΥ 5Που]α Ἰδᾶτη 
8}} {π656 1ῃϊη 5 οὗ γοῦ ἵνγο οοηίοπαϊησ ἱοσοίῃου,᾽ ἡ. 6., 1 ΠΟῪ 5ῃουὰ 

ὮΘΑΥ ΟὗὁὨ ΥΟΌΣ οοπίθπαϊησ ἱπ 115 νγὰγ. ΗΟΠΊΘΥΙ 5805 πεύθεσθαί τι, 

δηὰ πεύθεσθαί τινος ποιοῦντος, 1. 6., ὅτι ποιεῖ. Ιπ {Π6 ργεβθηΐ Ρδ5 

8856 6 ᾿α5 ὈΪοπαθα τῃ656 ἵννοὸ σοηβίγαοοἢ5 ἱορείΠΘΥ, 50 ἐμαὶ σφῶϊν 
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Δορθηᾶβ οὔ τάδε πάντα, ἃπα μαρναμένοιιν 15 ἴο θὺ ΤοΒοΙν 64, ἴῃ 8 ἴγ69 
ἐγαπβιαιίοη, ἱπΐο ὅτε, ἄο. 

οἱ περὲ μὲν βουλῇ, κ. τ. Δ. “(ἴοῦ), ἜῸ Ὅ1Θ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴο {Π|6 ΤΟΒ1 
οὗἩ ἴπ6 ΟὙΘ 5 ἴῃ ΘΟΌΠ56], Πα ΔΥΘ ΒΌΡΘΥΙΟΥ (10 τῇ 61} ἱπ ἥρσῃϊ,᾽ ἡ. ε., 

ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἃ5 Βθ πδίουβ ἱἰπ σοῦ 56], ἃηἃ 848 ὙΥΔΥΥΙΟΥΒ ἱπ {Π6 δε]. Ὑγὲ 

τηὰβί 06 σαγθία! ποΐ ἰο τοσατὰ βουλή ΠΟΥΘ 85 δαί α]θηΐ ΤΠΘΥΘΙΥ͂ 0 

νοῦς ΟΥ̓ φρήν, ᾿πὲ6 σα πο 8 ΟΥ πηθηΐδὶ ρΟυγΘΥ.--- μάχεσθαι. “ΤῊΘ᾽ ἱπῆη:- 
ΕἸ 6 15 Π6ΓΘ δι ρ] οΥθα 85 ἃ Κἰπᾶ οἵ ποὺῦπ. Ξϑ' μι Η͂ΣΥ ΟἰῈ5. ἃ Β΄ ΤΉΠᾺΥ 

᾿πβίδηοθ ἴῃ ῬΥΌ56, ΠΟΥ 186 ἱπῆηϊεῖνο Ὁσσυγβ υυποὰϊ ἀπ Ἀγ 1616 ἃ5 

ἃ Βυθβίδηξνυθ : ἀποτρέψαι τοὺς ἄλλους ἐπιτίθεσθαι τῇ Λιθύῃ. (ϊοά. 
ϑίο., Χχχ., 68.---ολαῇ. αα Ρίκξ., ν0]. 1., Ὁ. 183, ν. 35.) 

209-262. ἄμφω δὲ Τῇ Ραγίίο!θ δέ 15 μϑῦθ δααϊναϊθηΐ ἴο γάρ.---- 
ἤδη ποτ΄. “ΜΔΗΥ͂ ἃ {{π|6Ὸ ὈΘίΌΤΘ {Π15.᾽)  ΟΟἸΏρατο 5 δ ἀθἸτηδππ : 
“ βολοι πιαπεϊηιαὶ.,"---ἠέπερ ὑμῖν. ““Τπαη ουθη γοῦ.᾽»" Τηΐβ 15 {ΠῸ 
γϑδαϊῃρ οὗ {Π6 στατητηατίᾶπ Ζαποάοίαβ, τυ μἰοἢ Αὐἱβίάτομαβ το] θοΐθά, 
Ὀθοδαβθ, ἰῃ 8. ορὶπίοη, ἀθσοσαίουυ ἰὼ ΑΘΒἢ]165, ἀπά ΤῸ νυ πϊο ἢΘ 
Βυθδδειυἱοα ἡμῖν, ἃ Ἰδοΐίοι ἱπ νγῃϊο ἢ ἢ6 15 ΤΠ] ον ὍΥ ϑριίζπου, Νᾶ- 

δοιβθδον, δπᾶὰ οἵποῖβ. 88 πᾶν τοίαϊπθά ὑμῖν, πουγθνυϑσ, συ ἢ 

ΗδγΥπο, 5 1Π6 Τηοτ6 5ρ  γἰἰθα τοαίηνσ, ἀπ τῆοτΘ ἴῃ δοοογάδποθ σ ἢ 
ναὶ ΤΟ] ονν5.---Οὔβοσυ {παΐ ἠέπερ 18 ΤΌΘ ᾿Βί ΓΟ ΠΟΥ ἔπδπ {Π6 βίτη- 
ΡΙ6 ἥ, ἀπὰ ᾿ταρ]ῖθ5 ἐμαὶ ΑΘἢ 1165 πὰ Ασδιηθιηποπ 816 α͵80 ἀἰβίϊη- 

δα ϊβη θα ΤῸΓ ὙΔ]ΟῸΓ ; 8ἃ5 ἰζ γγ6 ὙΓΘΓΘ ἴο 54Υ͂, “ἋΠ8πη γοῦ, θΥαΥ͂Θ ἐποιρῆι 
(περὺὴ γοὰ ἀπάουθέθα!ν θοΙἢ τ." (Κῆλπετν, ᾧ 147, 4.) ΟΌΞΘΓΙΥΘ, 4150, 

1μαῇ νῦϑ βάν {Π6 ἀαίϊνθ ὑμῖν, ποῖ {πη6 ποπηϊπαῖνθ ὑμεῖς. ΤῊΘ τϑάβοη 
οὗ 1ῃ15 15 85 1[Ό]ΠΟνγ5 : ἠέπερ ὑμῖν ἰΒ 1η6 5Δ116 845 ἠέπερ ὑμῖν ὁμιλῶ ; 
θεὲ 85 [15 15 ποῖ ἴῃ δοσογάδποθ τυ! ἢ [6 ἘΠ ΡΊ 58} ἸἀἸΟτη, νγ6 ἅΥ6 σοτα- 

ΡΘΙΙδἃ ἐο τϑηάθν 1μ6 οἰδιιβθ 85 ἰδ 1Π6 ασθοῖκ μπδὰ θθθπ' ἠέπερ ὑμεῖς 
ἐστὲ οἷς νῦν ὁμιλῶ.---(Καϊεν, δ᾽ 148, δ.) Ϊ 

καὶ οὔποτε ογ΄. ““Απά ποῖ ΘΥ̓́ϑῆ (656 ΘΥ̓́ΘΓ.᾽ ἡ ΤῊΘ᾽ Ραγίο]6 γέ, 
Ὑγ θη ἰδ 45, ἃ5 ἴῃ ἴΠ6 ργδβϑηΐ ᾿ἰπβίδποθ, [Π6 ΦΌ͵66 οὗὁὨ 1Π8 Τιδἰΐη σεῖ 

ΘΟΠῚ θ᾽ πΠ65 ἢ ἃ ργοοθαϊησ ποραίϊνο, ἀπ {η6 ὕνγο ἐθθη θθοοιηδ 
Θαυϊνα]θπὶ ἴο πε φιϊάεηϊ.-Σ-οὺ γάρ πω. "ῊΘ ραγίῖο]θ γάρ ἩΘΥΘ 5ΘΥγ 65 
[0 ΘΧρ δίῃ ΤΟ Θ ΤΌΠῪ {Ππθ᾽ Ῥγθυϊοῦβ οἴαπιβθ, καὶ ἀρείοσιν ἠέπερ ὑμῖν.---- 
οὐδὲ ἴδωμαι. “ΝΟΥ ἅτὴ 1 ΠΠΚΘΙΥ [0 566, ἡ. δ:, ΠΟΥ͂ ὅΟ Ῥγδβθπέ ἄρρθᾶῦ- 

ἅΠ065 ΘΔ πη6 [0 δηΐογίαϊη {Π6 Ὀ6]1οΥ ἐπαὲ 1 ὙὙ}] ἀρσαῖπ 566 506}. 
ΟὔΒοΥΥΘ μέσο [Π6 ϑιηρὶουτηθηΐ οὗ {ῃ6 βυδ]υποίίνο ἰο ἱπαϊσαΐθ {Κ6]1- 

ΒοΟά ῸΥ ΡΥΟΌΔΟΙΠν. ΤΗΘ αΐαγα υνοῦἹᾶ μανθ θθθη ἴἰοο βίγοην, δηῦ, 

ἰπ οοπ]αποίΐοη ἢ 1Π6 ποραίΐνθ, τγουἹα πᾶνθ τηθαπὲ ἐμαί κρὸ νὰ 

ΠΕΥ͂ΘΥ δσαΐη ἴο 566 βῦοῃ. (Κοϑδέ., ὁ 119, β.} 

- 308-265. Πειρίθουν.  ῬιΓΠΗΟῶΒ νγᾶ5΄ βὸπ οἵ Ἱχίοη ἂπὰ Ῥία, ἂπᾶ 
το Πάτοῖ ΟΥ̓́Ϊμ6 Τρ 1, ἃ Τμθββαιίαπ τὰθθ. Αἱ ἢΐβ πυρεῖα! νυ ἢ 
ΗἹΡροάδτηϊα ἀῇΌϑθ (Π6 ἔδτηουϑ οοπέθβε θθέννθθη {πὸ ΤιαρίἐμαΣ ἀπ 
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(δηΐδυτγβ, ἰο νυ οἢ ΝΝ ΘΒΙΟΥ ῬΥΘΞΘΠΠΥ 4}10465. ΤΗΘ Οἴου οι διη 

᾿ηθηἰοηδά ἰῃ {Π6 ἰαχί ὙΕΊΘ 8150 1,ρὶτῃεθ, ἢ {Π6 βίη σία ἐχοθρίϊοῃ 

οὗ Τῆθβθαβ. ῬοΟΙΥρῃΘμηῈ5 τησβὲ ποῖ 6 δοηΐουπαοα νυ ἢ {ῃΠ6 Ογοῖορα 

οὗἩ ἰῃαῖ πᾶῖηθ. Ηθ νγὰβ {π86 βοη οἵ ἘΠαΐῃβ. ((Οοσωρασθ “ροϊϊοη. 
Ἐλοά., ἴ., 40.}.---Θησέα τ᾽ Αἰγείδην. “ΤῊΪΒ Π1Π6 15 τοσατάδα 85 ΞΡΌΣΙΟΟΣ 

ὈΓγ ὙοΙΐ, βίποθ ᾿ξ ἰ5 νγαητηρσ ἴῃ τηοβέ ΤΠ Π5ΟΥΙρί5, δη4 ἰβ τηθπεοπϑα 

ὈΥ̓͂ ΠΟ ΞΟ ΟΙΪαβῖ. [{ 15 Βυρροβϑᾶ ἴο αν θθθη ἱπίθγροϊαϊθὰ ἔγοτη Ηδ- 

Βἰοὰ (εμέ. Ηετγο., 182) ΒΥ. Βοπηθ Αἰ μθηΐδη, 0 νγὰβ δη Χίου ἴο ἢανΘ 

Ἰηθηϊίοη πιδάθ οὗ ἢἰβ παίῖίοπδὶ ἤθτο. (Μάϊ εν, Ηοπιεγίδοενε Ῥογϑοΐειῖε, 

Ρ. 84, 564.) 

266-2[.ωῳὖἡ0. κάρτιστοι δὴ. “ΤΏ ὙΘΥῪ Ὀγανοβί." ΤΠ ρατίίοϊθ δή 
85 6 ψΠηαΐ 15 ἰθυηθα 115 ἀεέεγηιϊπαξῖσε τότ 6, ἀπ θη Ἰοἰπρᾶ 
σὴ δη δαϊθοϊνθ, 85 ἴῃ ἰῃ6 ργϑβϑθηΐ ᾿ἰπβίαποθ, ἀδποῖθα {παὶ βυοῃ 

δαϊδοίίνα ἰβ ἰο θ6 ἴακδθη ἰπ 115 {0116ϑὲ ροββίθ]θ δχίεπί οὗ πηθδηΐησ. 
(Ηατγέμηρ,, νο]. 1., Ρ. 2380, δὲφ.; Καλπετν, ὁ 691, 692, Ο. ς.)---ΦἙηρσὶν 

ὀρεσκῴοισι. “ὙὙ1Ὲ [Π6 ὙΠ ταοϑ ἀνγθ!!πρσ οα 1Π6 τπουῃΐδίη5,᾽ ἡ. 6.» 
{Π6 Οδπίδαστβ. ΒΥ {Π6 ἔδθστη Φηρσίν (ἴ. ε., ϑήρσιν) ἅτθ ἢδΙΘ ἱπαϊοαϊοᾶ 

ἃ »»ὴΠ)ά δηὰ βᾶνδρθ τὰδθ οὔ θη, ἱπῃδὈϊ ησ Μουηΐ Ῥεϊϊοη, πᾶ Κποντπ 

ἴπ τα της ΠΙΒΙΟΤΥ ΟΥ̓ [Π6 πάτα οὗ Ὁδηΐδυσβ. Οἵ [06 ΦῸΓΠῚὶ αβϑίσπθὰ 

[0 1π6πὶ ὈΥ͂ {4016, ΠαΠΊΘΙΥ, ΒΑ] Πυπηᾶπ, Πα 1Πδΐ οὗ [Π6 ἤοΥβθ, ἩΟΠΊΘΥ 

Κπον ποίησ. ΤῊΪΒ ἈΡΡΘΑΥΞ ἰο μᾶΥθ Ὀθθὴ ἃ ᾿δΐϑυ δα! το η.---ἐκπά- 

γλως ἀπόλεσσαν. “Ἰῃ ἃ ἰΕΥΓΙΟ ΠΆΠΠΟΥ αἰὰ ΤΠΘΥ͂ ἀαβίσυου {Π6Π],᾽ 
ἢ. ε.. αἸά 1η86 1 ρι{Π 8: ἀδβίτου {πηΠ6 Οδπίαυστβ. Α5 τοσαγὰβ [1ῃ6 [ΌΤΙ 

ἐκπάγλως, σοπδβαϊξ ποΐίθ θῃ. σὑυβα. 146.---καὶ μὲν. “Απᾶ, ἃ5 1 16}} 
γου." Οὔβοῖγα {παΐ μέν ῖβ μδσθ δαυϊναϊθηέ ἰο μήν, τυ οἢ, ἴῃ ἐΠ 15 
ρᾶββασθ, μὰ5 {ῃ6 ἴοσοθ οἵ ὥσπερ λέγω.---τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης. 

“ ἘΎΟΠῚ δίδσ, ουΐ οὗ ἃ ἀϊβίδηϊ ἰαπᾶ." Απ Ηογηοσῖο δϑυπάδποθ οὗ 

[οτη5. να τηυβὲ 6 ΘΔΥΘΙᾺΙ ποΐ ἴο σοπίουπα {π6 ἀπίη γαίη οἵ ΗἨο- 

ΠΟΥ ἢ {Π6 ᾿Απία γῆ οὗ 1Π6 ἱγασὶς Ὑυυϊθυβ. ΤῊΘ ΤΌΓΙΠΘΙ ΤΠΘΔἢ5 
ΤΏΘΤΕΙ͂Υ ἃ δ ἰδίαπι Ιαηὰἃ, ἡγῇ τα {Π6 δε Υ ἀθποΐθβ {ῃ6 Ῥϑὶοροηπαβαβ. 

ὙΠΕΤΙΘ ἰ5 150 ἃ ἀἰἤθυθηοο θοΐνγθθη 1ῃ86 ἔνγο ἰθυύτηβ 85 Τοραταβ δ η- 
ἐΐγ. Τῇ Ηοιηουῖο δαἀ]θοζίνα μᾶ5 1Π6 ᾿π|{18] σόννοὶ ϑῃοτί, νου θὰ5 

1ῃ6 σοοστγαρῃϊοδὶ ἀρρο ιν, ᾿Α πέα, 85 ἴτ Ἰοῃσ. ᾿(Βιωξίηιαπη, 1,επιὶϊ., 

5. υ")ττκαλέσαντο. ““ΟΔ]]6ἃ τηθ απἴο ἐῃοτη." Οὔξοτνθ {86 ἴΌτοΘ οὗ 
{Π6 τηϊά 16. 

271-27ά. κατ᾽ ἔμ᾽ αὐτόν. ““Τὸ {Π6 Ὀδ5ῖ ΟΥ̓ΤΩΥ Ρονγεσ." ΓΙ τουδῖῖν, 
“ δορογάϊπρ ἴο ΤΥ 56 1 Γ᾽ ὦ. 6., δοοοτάϊηρ ἴο 1η6 5Βίτϑηρσίῃ 1 μαᾶ. Οοι- 
ΡᾶΓΘ 16 ΒΟΠΟΙΪαβὲ : κατὰ τὴν ἐμαυτοῦ δύναμιν. ϑΟΙΊΘ ΘΔΟΙΠΙηΘηΐδΙΟΥΒ 
ΓΟΠΘΥΙ {Πἷβ ἀΙΠΥΘΠΤΙΥ, “ΟΥ̓ ΤΥ ΞΕ Γ᾽" δηᾶ γϑίδυ, ἴῃ ΞΌΡΡοτέ οὗὨ {6} ν 

γευβίοῃ, ἰο κατὰ σφέας, ἱπ ΒΟΌΚ ἰΐ., 3806. ΤῊΘ ἔνγο 8565, ΒΟΥΥΘΥΘΥ, 

816 ΟΥ̓ ΠΟ ΓΘ ΠΒ ΡΑΤΔΙ]6].--- κείνοισι. ““ὙΝΊ ἔΠ056 ὙΥΔΥΤΙΟΥΒ.᾽" Α8 
εσνος ΟΥ̓ ἐκεῖνος ΤΟΙ͂Ο σΘΠΘΥΔΙΠΥ͂ ἴ0 ἀη ΟὈΐδοΐ ΤΟΥ ΟΥ̓ 1655 ἀἰβίδῃξ, 
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ὙΥ6 ΓΔΥ 566 ἰῃ ᾿ἴ8 .}56 ΠΘΙΘ ἃ ΤΟίδγθηοΘ ἴ0 {056 0 816. πον ἀθδὰ 
δηὰ ροΌηθ ; ἴῃ ΟΠΘΥ νγοσάβ, 0 {η6 Τηθῃ οὗ δῃ Θδυ] 6 Γ Δα ΤΏΟΥΘ ΡΟ 
ΘΥᾺΙ ἀδΥ.---τῶν. ΕῸΥ τούτων. 

καὶ μέν. “Απᾶὰ  οἂῃ 581 γοὰ." ΟὈΒΘΙΥΘ ἱπαΐ μέν 8 ὮΘΤΙΘ, 
δραΐη, [Ὁ μήν.πτεμευ βουλέων ξύνιεν. ““ΤΉΘΥ Ἰἰδίθπθα [0 τὴν οουη- 
5615." βουλέων ἴογ βουλάων. 850, ἰπ γοΥ56 495, ἐφετμέων [ὉΓ ἐφετ 
μάων, ἃ5 Πηληιάδεω ἴοτ Πηληιάδαο.---ξύνιεν. '“ΤῊΘ Θοτητηοῃ ἰθχί μᾶ5 

ξύνιον, ἴοτ νος 6 μὰν σίνρη, νυ ἢ Θρ Ζη υ, [η6 τϑδαϊηρ οὗ Αὐ β- 

ταγομ5.---ἀλλὰ καὶ ὕμμες. ““ὍὯο γοι, {πΘΥΘέοΥΘ, 8150." ὙὍΠΘ. Ρᾶτίὶ 

οἷθ ἀλλά μᾶ5 μϑυθ ἃ Κιπά οἵ μογίδίουυ ἴΌγοθ. 

915-276. ἀγαθός περ ἐών. ““ ῬοινοΥΩ] ἱπουρῃ (ἢοαὰ τί." Νροϊδβ- 
θΔΟἢ δπᾶ ϑιίαάθιτηδηηῃ, ΓΟ] ον 9Π6 οὗἩὨ {Π6 ΒοΠοΙ]ἰαβδίβ, τοσαγὰ {ῃ656 
ὙΟΥ5. 85 ἃ Κἰπὰ οἵὗἉ ““σαρίαϊῖο δεπευοϊεπίτα,᾽" τοακίηρσ 1ῃ6 τηθαπίης 10 
θ6, “ὙΠΟ δτὲ ἃ τηοβὲ βχοεδθηΐ τηδῃ :" 50 παῖ, δοοογάϊησ ἰο {Πθιη, 
Νεοβίου δᾶ νίβθβ Ασαιηθιηποη ποῖ [0 σοπημηϊ δὴ δοὺ ΟΣ ΗΥ οὗ Πΐτη- 

56. ὙΠ6 νϑυβίοη ὑοῦ 6 ΠΑΥ͂Θ σίγθη, ΠΟΥΘΥΘΥ, ΡρΘᾶσ5. τ Οἢ 

ΤΟΥ͂Θ παίυγαϊ. “ΟὈΠΊΡΑΥΘ ὙΕΙΒΘ 131.---τὸνδ᾽ ἀποαίρεο κούρην. Οὔ- 
ΒΘΥΥ͂Θ {Π6 ἀο. 16 δοουβαίγο ἀθροπάϊησ οὐ 1Πη6 νϑχῦ. 

ἀλλ᾽ ἔα, ὥς, οἱ, κι τ. ἃ. “Βαϊ [δὲ (Εἴτὰ τρία π΄ Π6 7), θυ θη. 85 [6 50Π8 

οὗ 1ῃ6 ΟΥ̓Θθ 5 ἢγβί σὰν (ΠῚ 45) ἃ ΡΓ12Ζ6 ὑηίο Πἰπη,᾽) ἡ. 4., 1Ιδΐ Ὠΐτα 
τοίδϊ π ΠΟΥ, βίποθ 8 μᾶ5 ἴμ6 Ὀδίζου στὶσῃΐ ἴοὸ ΠΟΥ. ΞΌΡΡΙΥ αὐτὸν ἔχειν, 

ΟΥ̓Βοιηθίδίησ δαυϊναθηῖ. ϑοῖηθ ὑπἀογβίαπα αὐτήν, θυ ἔα αὐτήν 
νου Ἱὰ τηθδη, “16ὲ ΠΟΥ σο.᾽" Ἢ 

ὩΥ7--79. ἔθελ. ““ἘΔ6] ἱπο! πο." ἙἘφαϊναϊοπέ ἴο {Π6 1, αὐΐη ἐπάτ- 
εα8 ἴπ αἀπίπιμιπι. ΟΌΒΞΘΙΥΘ {παᾶΐ {Π6 γϑγῸ ἐθέλω ΘΧΡΥΘ5565 ἴῃ ΡΥ ΟΌΪΑΥ 
τμαῇ Κἰπά οἵ νυ βῃ ἴῃ Ϊοἢ ἘΠ ΘΥΘ 1165. ἃ ῬΌΓΡΟΒΘ ΟΥ ἀδβίσῃ ; δοηβδ- 
ἀΌΘΠΙΥ, ἃ ἀθβῖγθ οὗ βοιηθίμίησ, [Π6. Θχθουϊζίοη οὗ ψνϊοῖ ἰβ 'π ΟΠ Θ᾽ 5 
ΟΥ̓ ῬΟΥΨΘΥ, ΟΥ̓ αἴ Ιθαϑὲ ἀρρθᾶῦβ ο δ 5ο. (Βιέέπιαπη, 1,εαϊϊ., 5. Ὁ.)-- 
ἐπεὶ οὔποθ’ ὁμοίης, κι τ. Δ. ““ϑίποθ ἃ βοθρίσζθ- δϑαυίησ Κίησ, υπίο 
ῃ θη, 10Υ86 Π85 σίγθῃ βΊοσυ, ἢ85 ἸΘΥΘΥ ταοθί γα ΤῸ ἢΐ5 5Πδγθ' Θαααὶ 
ΒόποΥ (ἢ (Π6 τϑϑὲ οὔτηθη, θυ δὴ οἰθναίϊοη ἔδυ θχσθθήϊησ {Π6105}.᾽ 

ΒΥ τιμή 1ἰΒ ὮΘΥΘ τηθδηΐ δἰθναίϊομ, ταηκ, ΟΥἩ Βίαπαϊηρ ἴῃ βοοϊθίγ. 8 
μαγθ σίνϑῃ [0 {π|8 ρᾶββασθ {Π6 Θχρίδηδίϊοη οὗ ΝΑ σϑιβθαοῃ. ΤΏ, 
ὁμοίης, 8οἷϊ. τῇ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ μείζονος. (Οὐτραγα ὈΟῸΚ ν., 441, 

8εᾳ.) Ἠδθγυῆθ Πᾶ5 ἃ ἀἰβουθπί ἀπα ἰηέδυϊου ἱπίθυργοίδίίοη, ὁμοίης, 5οϊὶ. 

τῇ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος τιμῇ. ““ϑ΄'ποθ πο Βοθρίτε- θθασγίηρ Κίηρ, ὅτο:, μα5 
ΕΥ̓ΘΥ ΟὈΐαϊηθὰ ΒΟΠΟΥ Θαῦδὶ ἴο Ηΐδ8,᾽ ὁ. 6.,ὄ ἴο Ασδιηθιωποι Β.---ἔμμορε. 
ΤῊΘ ρετίδοϊ, ποῖ 86 δουίβί.----ᾧτε. ΟὈΥΏΡΑΥΘ ποΐίθ οἢ γϑῦβθ 79... 

280-284. εἰ δὲ σὺ κάρτερός ἐσσι, κ. τ. Δ] “ἘρΥ ἰἔ ποὺ τί γα]απέ, 
ἀπ ([{} ἃ σοδᾶδββ τηοίμου Ὀτοῦρσῃξ {Π66 Τουίῃ, γοὲ ἴβ {π]58 ὁπ ΒΘΥΘ 
ΤΏΟΤΘ ΡΟΥΤΘΥΩ]," ὥσθ. ΟΌΒΘΥγΘ ἴδ ῬΘΟΌΠΑΥ ἴΌγο6 οὗἉ εἰ νυ ἢ τη 6 ἴπ- 
ἀϊδαίνδ, μοὶ ᾿τηρ! γἱησ ΔΗΥ͂ ἀοιιθέ ἜΠ π ἴῃ {Π6 τηἱπὰ οὗ (Π6 5Ρδαῖ 
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Θ΄, θα γϑίδυσίησ γαίῃ ̓ ἴο νηΐ 15 δοίην Π6 Οοᾶ56: “{ΓΠοὰ δὲ 
γϑ]απΐ, ἀπ [ῃ6 Βοη οὗ σοάᾷεξβ, αβ τοὶ αἰϊ τσεῖϊ ζποιυ.""--- πλεόνεσσιν. 

ΤῊ ἀδίϊνα 15 θυ διηρὶ ουθὰά ἰο ἀδμοίβ δοπίϊπυδηςσθ οὗ τὰ]8. Οομ- 

ῬᾶΤΘ ποίθ οἢ Υὕϑῦβθ 180. 

᾿Ατρείδη, σὺ δὲς ΤῸΓ σὺ δὲ, ᾿Ατρείδη. ΤῊΘ νοσαδίϊνθ οὗ {6 Ῥγορϑῦ 
ΒΆΙΏΒ 5 οἴἴζδθη ρασθά {πῈ5 θοοσΘ {8 ῬΘΥΞΟΠΔ] ΡΥΟΠΟΊΏ, (ῸΥ 16 586 

Οὗ δ ρ ἢ 8515.---οΟΑἀῆὐτὰρ ἔγωγε λίσσομαι, κ. τ. Δ. “ἘῸΥ ἰξ 151, Θνξῃ 1, 
1τῃαΐ Θηΐγοαΐ [Π66 ἴο ἸΔΥ̓ 45146 ἴῃ γ υυταΐῃ ἴῃ [η6 6456 οὗ ΑΘ ἢ 1165." Ὑγ8 

ΒᾶΥΘ σίγθῃ ἃ ΠῸ 6 ὑγϑηβιδίίοη ΠΘΥΙΘ, ἰπ ΟΥΘΥΙ ἴο 5ῇου" 1Π6 τηθδπίηρ 

ΤΟΙ ΟἸΘΑΥΥ. ΤΠΘ ΙΏΟΥΘ Πϊ6Γ3} γουβίοη ὑγουἹὰ ὃ6 : “ Βαΐ 1, ῸΓ ΓΩΥ 

Ραγί, επίγθαϊ," ἄς. Οὔβεσνθ ἤθγθ [ἴη86 [Ό͵06 οὗ αὐτάρ, ῃϊοῖ 1η- 

ΥΟΙΥῈ5 1Π ΒΟΠῚΘ ἀθρτθθ 1ῃ6 τηδαπίηρ οὗ γάρ. 80 ἴῃ 1, τη; γα οἴθῃ 
πα αμέεπι ΤΏΠΘΥΘ ἐπῖπι τη] σΐ βίαπα.---᾿Αχιλλῆς. ΜοτΤΘ ΠΓΘΤΔΙΠΥ, “ἴο,᾽" 

ΟΥ “ΤῸ ΑΟΘὮΠ|65,᾽ 2. 6.) Ὁ ἴη6 Ὀαμοοῦ ΟΥΎ δἀναπίασα οἵ ΑΘἢἢ]165. 

ΤῊ ἀαέΐσιι5 σοπιπιοάϊ, ΟΥὁὨ ἀδϊνα οὗ δἀναπίασθ. (Κῆληπεσ, ᾧ 519, 8.) 

μέγα ἕρκος πολέμοιο κακοῖο. “ΤῺ στϑαΐῖ ἀδίδβμοθ δσαίϊηβί εὐ! 
ὙΡΥ,᾽" ἐ. ε., ἴη6 στϑαΐ σϑιηρατί ἀσαϊηβί [η86 06. 850 ἃ 58161α 15 οα! δά 

ἕρκος ἀκόντων, “ΟΥ ἀδίδποσ δρσαϊηβί ἀδσίβ.᾽" 

᾿Β6-291. ναὶ δὴ. “Ὑ65, ἰηαθοά.᾽" -- γέρον. “Αροα τνδυτίὶοσ."- 

κατὰ μοῖραν. ““ΒΙΡΏΕΥ.,"--ἀλλ᾽ δδ᾽ ἀνὴρ, κι τ. Δ. Αραϊπθτηποη δὐ- 
τηϊΐβ [ῃ6. σογτθοίῃ855 οὗ 81} ἐμαὶ ΝΝεβίου μα βαϊᾶ, ἀπ δοκηον]θᾶρεβ 
ἐμαΐ 411 ὑοῦ πὰ Ὀ6 ὑγ6}} σσεσθ ἰΐ ποῖ ῸΓ {Π6 ἀττοσαηΐ δηα ἀοιηϊπθουὶησ 

Βρίσις οἵ ΑΘὨ11165.-- περὶ. “ΓΑΘΟΥΘ,᾽ 1. 6., ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἰο.---κρατέειν. 
“ΤῸ ὈΘΔΥ ΤΌ]6 οΥευ." --ἀνάσσειν. “Τὸ Ιογὰ 1ξ ονεχ."--σημαίνειν. 

“ΤῸ Ργββουῖθθ.᾽.-- τιν᾽ οὐ πείσεσθαι ὀΐω. ““1π ὙΥΒΙΘῊ {Πρ 1 1ΠϊηΚ 
ἐμαὶ βοῖὴθ 9η6 ὙΠ] ποῖ ΟΌΘΥ Ὠΐτη." Οὔτε ἐμαὶ ἅ ἰβ ἤθσδ {86 δό- 
Ουδαδίϊνα οὗ πϑδσοὺ ἀδῆηίτίοη, νυ 6 ἴῃ τινά Ασδιηθιηποη δ᾽] 465 τὸ 

Βἰπηβοῖῦ, δηὰ ἢ6 0865 [815 ἴοττ οὗ δβχργδββίοῃ ἴῃ ὁγᾶθυ ποΐ ἴο ρσουοκθ 

ἢΪ5 δπίδροηϊὶβέ ἈΠΟῪ ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ ΤΊΟΤΘ ἀἰϊγθοΐ ϑιηρὶουτηθηΐ οἵ ψτοσάβ. 

εἰ δέ. “ἘΡῚ 1, --ἔθεσαν. Ἑϊαυλναϊοηΐ ἴο ἐποίησαν.---τοὔνεκα οἱ 
προθέουσιν; “Ὁο 1ΠΕΥ ὁ ἐπἷβ δοσουῃΐ ρσῖνθ μἰπὶ 1π6 τὶρῃς Ὁ Οὐ- 
ΒΕΙΥΘ ἴμαΐ προθέουσιν 15 ἴτοτῃ [ῃ8 5ΙΤῊΡ]6 5ίθιη- ΓΤ προθέω, ΏΘΠΟΒ 

προτίθημε φΟΙη658. [Τί βίδηαβ, ἐμθγείουθ, ἴῸΥ προτιθεῖσιν. 
295-294. ὑποδλήδην. ““ΙηϊοΙταυρίίηρ Ηἷβ ΞΡΘΘΟἢ.᾽"" ΟὈΟΠΊΡΑ͵Θ [ἢ 6 

Βοδο ϊαβέ : μεσολαδήσας τὸν ᾿Αγαμέμνονος λόγον, πρὶν ἢ σιωπῆσαι αὐ- 
τὸς εἰπών.---ἢ γάρ κεν, κιτ. Δ. “(6ε8, ἱπ4664),, ῸΓ Δ5ΒΌΓΘΑΪΥ 1 5ΒΟυ]ὰ 

Ὀ6 οα]οὰ Ὀοΐἢ ἃ οονγατὰ,᾽" ἄς. τῇδ ΡδγΓ 016 γάρ ἰβ ΠΘΓΙΘ, ἃ85 οἴδῃ 

δἰβθνῆογθ, δ  ρεῖοαὶ, πὰ τοίδυβ ἴο βοιηθίϊῃς σοίησ ὈΘίΌγα ἂδπὰ ὑη- 

ἀογβίοοα. “Ὑ65, ἰηἀδοᾶ,᾽" Θχοϊαίτηβ ἈΘἢ 165, “1 ἤανα ἄοπθ τὶρὰξ 

ἰῃ δοίην ἃ5 1 ἢᾶγυθ, ὕοτ,᾽" ἄχο.---εἰ δὴ σοὶ, πᾶν ἔργον, κι. τ. Δ. “1Ὶ 

8[)4}} ΠΟΥ ΔΗΥ͂ ἸΟΏΡΘΥ ΕἾΥΘ ὙΥΔΥ ἴο {Π66 ἴῃ ΘΥΕΥΥ͂ ΑΠΑΙΓ, τ μαίβοου 

δοὰ τπιαγαϑί αἰγθοῖ," ἐ. δ., ἱ 1 588}} γίθιὰ ἰο {ῃγ δύ δογωητηδηά. 

᾿- 
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Οὔβοσυθ ἐπαΐ ὑπείξομαι 18. ΠΘΤΘ {6 Γυΐαγα οἵ 1η6 ἱπάϊσαΐῖνθ, δὰ ποί, 
ἃ5 50η16 ργθίθη, 1ῃ68. δουγίβί οἵ {Π|6 5.) αποίῖνο, ὙΠ ἃ βιιογίθηθὰ 

τηοοᾶτ-νονοὶ. ΤὮΘ. ΤαΐυγΘ 5 γοαυϊγθα ἰο ΘΧΡΥΘ85 συ δ ΤΥ δηὰ (0}} 

ἀδιθυτηϊπαίϊίο. ΤῊΘ ΡΓΟΡΥΙΘΙΥ οὗὨ [15 ΘΠ ΡΙ ΟΥ̓ ἢΐ, ΤΩΟΥΘΟΥΘΥ, Ἰηβίθδα 

οἵ 1π6 ορίαιϊνθ, νν1}}} ΡΙΑΙΉΪΥ ἀρΡΡΘΑΥ 1 νγ6 ΤΥ ΒΟΥ ὅττε κεν εἴπῃς ἱπίο 

ἰϊ5 δαιϊναϊδηΐ ἐάν τε εἴπῃς.---πᾶν ἔργον. “ΤῊ δοουβαίνθ οὐὗἁἨ ΠΘΆΓΘῚ 
ἀδῆπιιίοη. 

295-290. ἀλλοισι δὴ. “Ὁπίο ΟἴΠΘΙΒ, ΠΟΒΟΘΥΘΥ {ΠΟΥ ἸΏΔΥ 06. 

[πᾶβιηθοῖ 85 {Π|6 ρυ 16 δή Βαρρογίβ πὰ βίγθη σι η5 (ῃ6 τηθηΐῃ 

οὔτ ννογὰ τυ νυν οἢ ἰδ 15 σοπηθοῖθα, δ τη κο5 ἀθῆη 65 51.}}} ΤΟΥ͂Θ 

ἀδῆμηϊίθ, δηὰ ἱπάθῆηϊίθβ, οὐ 1η6 ΟΥΠΘΥ απ, 511} τόσ ἱηδοῆηϊίθ. 

Ιῃ 1ῃ6 ρτϑβθηΐ οἂβθ [η6 πα ϑῆπιίθ παίυσα οὗ ἄλλοισι 158 ἱπογθαβϑὰ ΒΥ 

1, ἀπά, {πουθίοσθ, {ῃ6 ἴγι 6 ἔΌγοΘ οἵ δή 15, “" Ὀ6 ΤΠΘΥ ΨῈΟ {Π6Υ̓ ΤΩΔΥ,᾽ 

ἐς ἈΚ ΒΟΙΏΒΟΘΥΘΓΙ ἰΐ ΤΑΥ͂ Ρ]6456," ἄς. (Παγίμηρ, νο]. ἱ., Ρ. 277.--ιΝὰ- 

σεϊεϑαοὶ, αὦ ἰοο.)---μὴ γὰρ ἔμοιγε σήμαιν᾽. “ῬῸΥ ΡγΘΒΟΙ͂θ6 ποῖ ὑπο 
ΤΩ6, δὲ ἰοαϑβί.᾽" ὩΤῊΘ ρδγΐ616 γάρ τοίδγβ θδοκ ίο ἄλλοισιν ἐπιτέλλεε, 

ἃπα 5ἴοννβ ΠΥ [Πδΐ ννὰβ βαϊα.----ὀέω. “1 δ ΥΟβοϊνϑα," 

297-299. σὺ ὁ’ ἐνὲ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. ““Απά ἀἋ0 ποὺ ΙΔΥ ἴξ ὉΡ ἴπ 
{ΠΥ τηϊη." ΟὈΞΘΙΥΘ {πᾶΐ νγ6 Πᾶνθ Π6ΥΘ, ποῖ εἰς φρένας, Ὀὰϊ ἐνὲ ψ 

1Π6 ἀαίίνθ. ΤῊΘ τηθαπίηρ ἱπίθπαθα ἴο Ὀ6 Θοπνθυθ, {ΠΘΥΘΙΌΥΘ, 15, 

ἰπαλ Αρσαμηθιηποη τη ποΐ ΟΠὨΪΥ͂ ΡυΓ ΟΥ̓ σαβί {Π6568 ΤὨϊηρ85 ἱπίο Ὠἰ5 

ταϊηα, θαξ τηυβὲ Κοαρ ποθὴ ἴπθγθ. ΤΠ6 ργθροβίτοῦ ἐν ἤθυθ, ἢ 

[Π6 ἀαζίνθ, τη πβ 08, {μογθίοσθ, οὐ ὙΊΓΘΙ 5. “ ἐμ οοπάϊέα πιδηΐα 

ἱἐεπείο.᾽" 

Κούρης. ἘΒγ5615.--τοὔτε τῳ ἄλλῳ. “ΝΟΥ νυ τ ΔΗΥ͂ 916 6156.᾽} τῷ 

ΤΟΥ τινί.---ἐπεί μ᾽ ἀφέλεσθέ γε δόντες. ““ϑ΄π06, αθέοεγ πανίηρ σίνθη, γθ 
ΘΥ̓Θἢ ἴοοϊς ΠΟΥ ΔΥΤΑΥ͂ ΠΌΙΩ 6. ΤΠΘ {Π|6 [Ό7606 οὗἉ γέ ΠΕΙΘ 5 6χ- 
ΡΙδπαίουυ, 50 ἐπαΐ ἐπεί... γε τηᾶῦ ὈΘ Τοηάθγθὰ το ΠΓΘΟΙΥ, “πᾶ 
1ῃαἱ ἴοο ὈΘΟδΌ56,᾽ 88 ἴῃ Τιδἰΐη, “ ἐάχιιο μτορίετεα φιιοᾶ." ἐγέλα τ 
γ0]. ἱ., Ρ.. 390.}---μ’ ἀφέλεσθε. ἘῸΥ με ἀφέλεσθε αὐτήν. 

800-901. τῶν δ᾽ ἄλλων..... τῶν. “ΟΥ̓ [Π056 ΟΥΠΟΥ {μΐησβ, μονν- 
ΘΥ͂ΘΥ; ..«-ὖ Οὗ 8656. ὙΘ Βᾶνθ Πδῖθ ἰπ τῶν δῃ ᾿ἰπβίᾶποθ οὔ τϑρϑίϊ- 
ΕΟ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἴ0 ΙΠΔΠΥ ἸδΔησιασθ5. ΘΟ ΘΕ Πη65 {}|15. 15 τοβογίθα τὸ 
ΨΏΘη ἃ Ἰοηρ Οἰαῦβθ ᾿πίθγνυθῃθβ, δπᾶ 1 ἰ5 (6 ἀ0Πη6 (ῸὉΓ {Π|6 56 Κ6 οὗ 

ῬΘΙΒΡ Οἱ ; ΒΟΙΩΘΕΓΩΘ5, ἃ5 ἴπ [Π6 ργθβθηΐ ἰπβϑίδποο, ἴἴ ἰβ τηδὰθ ἴο 8ῃ- 

ΒΟΥ {Π6 ΡΌΓΡΟΒΕΒ οὗ ΘΙηρῃαβίβ. (Καλπεν, ᾧ 682.)---οὐκ ἄν τι φέροιν 
ἀνελών. “ὙΠΟ 5ΠαῚ] ποῖ, 1 {ὨΐηΚ, μανῖπρ (ἀκα ὉΡ, ὈΘΔΥ ΔΠΥ ὉΠ 

ΑΥΑΥ." ΟΌΒΕΥΥΘ ΠΟΙ {Π6 ἱπἀθῆηϊίθ τηθαηΐηρ νυ] Οἢ ἄν ἱπηρατγίβ ἰο 1[ῃ6 
ορ᾿αἰίγο, πὰ ὑγῃ οι ἰβ τηδθ [0 ΒΌΌΒΟΥΥΘ [Π}6 ρΌΓΡΟΒΕΒ ΟΥ̓ δἰ ΕΟΥ ἸΤΟΠΥ. 
8 ᾶνϑ θχργβββϑᾶ ἴΐ ὈΥ 1η6 νγογὰβ “1 {ηϊ πᾷ." --ὄὀνελών. Τηάϊσαίίησ 
106 τηδηηθυ ; {Πδΐ ἰ5, ΘΟΥ ΠΡ ΟΡΘΠΥ͂, ἀπ ἰακΚίηρσ ὉΡ ΒΟ] ΑΙΥ͂, ἴπ ΟΥ̓ΘΥ τ 

ΟΔΙΤΥ ΑΥΔΥ. ΗδΥπΠ6, [Ὁ] οννίησ ῃ6  ϑηΐοθ οαϊξίοη, γθαᾶβ ἂν ἑλῶν 
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τηδκίηρ {15 ἂἃῃ ἰπβίαποθ οὗ ῃ6 τϑρϑεκοη οὗ {Π6 ρδγίϊο]θ ἄν, 88 ἱξ 

οἴζθη βυθ5Θ ΘΠ ΠΥ Οσουγβ ἴῃ 1ῃ6 Αἰτο ΤΙ [6 Γ5. 

302-308. εἰ δ᾽ ἄγε μὴν πείρησαι. “Βαϊ [Γ 1ῃοὰ νι δ, σοπηθ ἱπάθθά, 
ΤΔΚΘ {Γ18] (ῸΓ ΤΠ 561 ἃ. 6.) τα Κα ἴη8 δβχρϑγιπηθηΐ ἴῃ ρϑύβοη. ΟὉ- 

ΒΕΙΥ͂Θ {6 [ΌΓ66 οὗ {Π86 πιά ἀ]6 νοῖσθ. ὙΠ εἰ δὲ ΞΌΡΡΙΥ βούλει, ἃ 

ΘΟΙΏΙηΟη 6] ρ5ἰ5.---ἄγε μήν. ὙΥΟΙΓ ΡΙαοθ5 σογηγηδβ οἢ δἰ ὺ βἰάθ οἵ 

[815 οἰδιβθ, θυϊ ΞΡΙΖΠΘΙ ὙΘΥΥ ΘΟΙΤΘΟΙΥ ΤΘΙΏΟΥΕΒ ΤΠ 6ΠῚ.---ὖνα γνώωσι 

καὶ οἵδε. “Ἰῃ ΟΥ̓ΔΘΙ ἐμπαᾶΐ ἴΠπ656 ὮΘΓΘ αἰβὸ ΤΠΔΥ͂ ΚηΟνν,᾽" ἱ. 6... ΤΠΔΥ͂ 

Κπονν {π6 γαῖ οὗ ΝΣ 1 5ΔΥ͂, ΤΠΔΥ 566 116 ἀο ν»Πδΐ 1 {ῃγϑαΐθῃ..-- 

ἐρωήσει περὶ δουρί. “8.811 ΒίγΘαπη ΔΥΟΌΠΑ ΓῊΥ͂ ΞρΘΔΓ." Μοτγδ [1 κ 

ΘΓ, ““584}} βίγθαιη Διο πα ΤῸΓ ΓΠΥ̓ Ξρθᾶσ."" Οὔβοευθ Πδί περὲ, 8ο- 

οογάϊησ ἴο ΗΟΙΊΘΤΙΙΟ τι5866, 15 ἃπ ΔαΥΘΙΌ ΠΘΓΘ, ποῖ ἃ ργθροβιτοη. 

804-306. ὡς μαχεσσαμένω. “ΑἸἾΘΓ Βανίπρ ΒοΙ᾿ σοπίσπαδα ἐπι." 
ὥς ἴοτ οὕτως. Βυϊζίτηϑηη σοηβίάουβ μαχεσσαμένω Τηογ6 'π ἃοσογάδησα 

ὙΠ Ἀπδίοσυ ἔμδᾶπ μαχησαμένω, 116 τοδάϊπρ οὗ ΑΥβίδτομυβ δηᾶ ὙΥ ΟἹ ἢ. 
--λῦσαν δ᾽ ἀγορὴν. ““Απά ἀϊδβοϊνοα {Π 6 Δ5ΒΘΙΩΌΙΥ." ΑΒ {Π6 ἀυ8] 15 

ποΐ ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἴοστῃ, ἴΠ6 βυθ]θοΐ οὗ ἃ ργοροβίτοῃ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἴπ 1ἢ 5 

ΒΌΓΩΘΘΥ, δηὰ ἴῃ6 ὙΘΙῸ ἴῃ ἰῃ6 Ρ]0ΤΑ), ἀπά υἱος τυεῦϑβα.---νῆας ἐΐσας. 

ΦἘφ0Δ] 5}105, ἃ. 6.,) Βαυησ 6408] 51465, ἃ σΈΠΟΓΑΙ δριτμ δὲ (ῸΓ ἃ 5810, 

85 ἰηἀϊσαΐίνα οὗ 115 βαρ δπὰ βίγῃοίσθ. Τὴ 5ῃϊρ5 οὗ η6 ἀγεθκβ 

ὙγοΥ6 ἀγάννῃ ὉΡ ΟΝ. 5ῇοτα Ὀδίννθοη 1Π6 ἔνγο Ργοϊηοπίουίθβ οὗ ΞΙσθΌμα 

δηὰ ΒΠο θαπι, ἀπ ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἰπ 5ΘΥΘΓΔ] τονγβ, ὁπ6 Ὀθηϊπὰ [6 οἴποτ. 

ἌΘΒΠΠ165 μα ἢΪβ βῃϊρβ ἴῃ {Π6 ἔοσϑιηοβί ΤΟΥ ᾿π]δηά; ὁπ 1Π6 τὶσιΐ στὶησ 
τονγατὰ Ξισθατ ; δπᾶ Α͵ᾶχ, (η68 βοὴ οὗ Τϑίδτηοῃ, μα ἢΪβ 5ῃ105 βίδ- 

τἰοπϑὰ οἡ {6 ἰοῖξ στίηρ οὗ 1Π6 βᾶτηθ τοῦ, ἑἰονναστὰ Ἐπωίθογη, ὑν ἢ }]6 

186 Αἰμδηΐδπβ ἅτ ἐβουρηξ [0 μᾶνϑ οοσαρίοα {Π6 Θαπίγα οὗἉ (8 ᾿π6. 

ΤΠ6 Ὠἰπάθττηοβί τοὺ οὗ 8}} οοηΐδί πα ἰῃ6 585 οὔ ΑΡδιηθηποη, 

ὕ]γββθβ, δπὰ Ὀἰομηθάθ. [Ιἢ ἔτοπηΐ οὗ ἐπ6 5:05 ὑγεσθ [ῃ6 ἰδπίβ, ὑνῃϊ ἢ 
ἍΌΓΘ, ἰπ θην, ταὰθ πυΐβ, ἰθπΐ5 οὐ σϑῆναβ5 Ὀθίησ Π6η ἘΠΚΠΟνΗ. 

301-311. Μενοιτιάδῃ. “Τὴ 5οη οὗ Μοπωΐϊυβ." Ῥαίτοο!υβ, [ῃ6 
ἰῃτἰτηδΐθ {γτθπἃ οὐ ΑΘ }}}}165.---προέρυσσεν. “1ιαυπομθα." ΤηΈΘΓΆΙΪΥ, 
“ ἀγασσοὰ ἰογυνατά,᾽"" ἱ. ε., οαυββὰ {πὶβ ἴο Ὀ6 ἀ0η6.---ἐς δ᾽ ἔκρινεν. 

“ Ἀπά 5εϊἰθοίθα δπὰ ρμεΐ ἱπίο 11.) Οὐομβοϊδ ποίθ οἢ ὑυεῦβθ 142.--- 
ἑκατόμδην. Οὐοπδοϊξ ποίθ ὁπ γυϑῖβθ 316.---ἐς δὲ βῆσε. -“ Απὰ ἱπίο ἰξ 
οδυδοὰ ἴο ρο.᾽᾽ ΟὐΟηβοϊξ ποίθ οπ ὑϑῖβθ 144.---ἀνὰ δὲ εἶσεν ἄγων. 
- Απᾷ ὃν (15 5146) οοπάποίίηρ, βθαϊθὰ (ἐμ γεὶη)." ΟὈβοσῖυθ ἴμ8 δο- 
εἶνϑ ἴοσοθ οἵ εἷσεν, φεάετε ἔεοῖξ, ΟΥ̓ οοἰϊοσαοῖ!.---ἐν δ᾽ ἀρχὸς ἔδη. “Απὰ 
ἰπ (1) σγθηΐξ 85 σοϊητηδηάογ." --πολύμητις. “ΤῊ βδρδοίουβ" ἃ 

ποιημίοῃ δρίτμοὲ οἵ {Πγ8568. 
312-314. ἀναθάντες. ““Ἡανίὶησ οἰηθατκοα." 1 ΈΘΓΔΙΥ, “ Βανης 

δΌΠ6 ἋΡ ([Π86 γν6556}᾽5 8865). ---ἐὀπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα. “Βορδη ἴο 

8811 θροὴ {Π|6 νγδίθυυ ὑγαυ8,᾽ ἑ. ε., 116 νυ δίθυυ ρϑίῃβ οἵ ὁσθᾶῃ. Βθοκ 
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τηλιηΐδίηβ ἰμαὲ ὑγρός 58 ποῖ ἃ ΞΘΠΘΙᾺΪ ἰΘΊΤῚ ΓῸΓ ΔΠΥ ζδΐησ ᾿ἰαι (ἃ ΟΥ̓ 
σνδίθυυ, θΐ {πδὲ ἰδ τηθδη5 βοιηθίΐηρ ἴῃ ἃ ἰυπηϊᾷ βίαΐθ, πὰ ννϑῖςῖ, 1ἔ 

ἰουσμϑά, νυν} σ ΗΠ γθοθᾶθ. ΠῚ Πἷ5 θ6 σοττθοῖ, ὑγρός 18 [η6 ὙΘΙΥ͂ δὲ- 

76οἴῖνθ ἴο 6 θιῃηρὶογθᾶ πθῦθ. (εοῖ, Οοηιηιθηὶ. ρτίπια ἀδ Ϊπιεγρτεῖ. 

1.ἰ. δεγρίοτιπι εἰ οπμπι., χο., 1085.,) 1791, Ρ. χυ 1.) ΡΝ 

ἀπολυμαίνεσθαι. ““Τὸ ΡΥ Υ ΠΘΙΏΒΘΙν 65,᾽ ἑ. 6.,) ἴο ρϑυίοστη ἃ 1ὰ5- 

{γαϊίοη. ΤῊΘ ΥΘίθυθησ6 ἰ5 ἴο θΟΟΠῪ Δ] αἰ οη5, ὈΥ νυ] οἢ ὈΟΤΉ 8 τηθϑάϊ- 

68] δηὰ σε ρίουβ δηα ἄγου ἀηβυγοσθά. ΤΠ νγαβηΐηρ οὗ [Π 6 ῬΘΎβῸη 

γγοῦἹὰ θ6 οΘοπάποϊνα ἴο ΠΘδ] ἢ, ἀπ νγου]Ἱὰ 4150 ὃὉ6 ἃ 5υγηῦ0] οὗ δχρίδ- 

το ἴγοιη βῖπ. ὙΠῸ ατθοίδη ποβί μαᾶ ὈΘΟΟΠΘ ἱπηρατα ΕΥ̓͂ οοηΐδοῖ 

ἢ {Π6 θοάϊθ5. οὗ (ῃ6 ἀθαᾶ, δπᾷὰ 4180 ὈῪ σθᾶβοη οἵ [Π6 οἴδβποθ οἵ 

Αδϑατϊηθίηποη ; θαΐ, ἃ5 {6 ΔηΡΘΥ οὗὨ ΑΡΟΙο μαὰ οθαβϑά νυ 1ῃ6 βυῦδ- 

τηϊββίοη οὗ [Π6 τη ομαγ ἢ, [ΠΏ ῬΘΟρΡΙΘ ὑγογθ ἴο Ὀ6 Ρατίῆθα, ΡαΓ ΪΥ ἃ5 ἃ 

ΒΔΠΔΙΟΤΥ͂ ΤηΘΆΒΕ͵Θ, δηἃ ΡῬΑΥΓΥ {παὶ ΠΟῪ τηϊσῃξ 6 4016 0 Θηρᾶσθ ἴῃ 

1Π6 5Ο0ΙΘ ἢ 580 Υ}ἔοθ ἴο {Π6 σοὰ.---καὶ εἰς ἅλα λύματ᾽ ἔθαλλον. ““Απᾶ 
οαϑύ {Π6 οῇξοουτίηρσβ ἰηΐο {η6 568.᾽ ΒΥ λύματα ἰβ8 ΠΘΥΘ τηθδηΐ 1Π8 
νγαΐθυ ὈῪ νυ {π6 δοϊυίίοη οὐ {πο ὶγ ρεύβοηβ μβαὰ θθθη οῇδοῖθα. 
Οη {Π6 ργδβϑηΐ οσοαβίοῃ ἰΐ νγβ ἴἤσουσπ ἱπίο {Π6 5θ4. [1 τνὰϑ 605» 
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ΤΟΙΠΔΓΥ͂ 8150 ἴο Οδβί ἰΐ ἰηΐο ΥΙΥΘΥ5, ἀπ 1 ΠΘΙΓΠΘΥ 568 ΠΟΥ ΤἹΥΘΙ Ὑγὰ8 

ΠΘΔΓ δἱ μδηά, ἴο αἀἷσ ἃ Ποῖα ἴῃ 186 δαυίῃ, δηα ΡοΟὺΣ ἰ . (Π|α5ε, 

Οἷας5. Αἰϊοτιμμπιδζ., γο]. 1., Ρ. 94.)---ἔδαλλον. Οὔβοτνθ {πὸ ἴοτοθ οὗ 

[86 ἱπηρεχίδοϊξ ἰπ ἀδποίϊηρ ἃη δοῖ ἀ0π6 ὈΥ͂ ΤΏΔΗΥ͂ ἴῃ 51: ΞΟ ββίοῃ. 

916-917. ἔρδον. ““ὙΤΠΘΥ Βδογιῆοδά.» ΟὐΟηβυ] ποΐθ οἢ συ εῖ56 147. 
"-π-τεληέσσας ἑκατόμθας. “Ῥογίδοϊ ὨΘΟΔίοΙη5,᾽ 1. ε., οὗ Ρεσίδοι ἃπᾶ 

ἘΠΟ]ΘΙΩἰβῃ α νἱοίηβ. Οὐπβυὶ ποΐθ ἢ σϑῦβθ 66.---ἑκατόμθας. Αο- 
σογάϊησ 0 {Π6 ΘΟΙΩΠΊΟη ΘΧρΙ ηδίϊοη, ἃ μθοδίοσηῦθ νγὰβ δὴ οἤδυὶησ 

οὗ ἃ Βυπατοά οχβϑη; Ὀαΐ ᾿ξ νγὰβ αἰϊυνγασά υὑβθᾶ ἴο βχρυθββ ΘυευΥ 
ΒΟΙΘΙΏΠ 5ΔΟΥΪῆΟΘ αἱ νυ] Οἢ ΒΘΥΘΓΔΙ ΔΠΙΤΏ415 ΕΙΘ 5]αῖη. ΤὭα5, Ο8 

Προοδίοιηθ, τηθπίϊοπθᾶ ἴῃ {ῃ6 ΠίΙδὰ (Υἱ]., 115: εὖ., 808), οοηϑβίβίβα οὗ 

ἔνγεῖνα θ0115. ὙΤΠ6 μδοδΐοιη τ οὴ ΟἹ ΒΒῸ5. θΟΥΘ ἴῃ ΠῚ5 σΆΠΘΥῪ ο΄ 

ΟἸΥγβἃ νγὰ5 ΡΥΟΌΔΟΌΙΥ ἃ 511}} ΒΠΏΔΙ]ΘΥ παμηθοσ. ὩΤδαΐ γονγθὰ ἰο ἐῃ8 
ΞΡΘΓΟὨ 5 σοπβίβίθα οὗ ΗΠῪ βῆθορ. (ἢα5ε, Ῥιιδὶῖς απά Ῥτίθαίε 1ι1{ε οὗ 
ἐδε ατεεῖς, ὑ. 101.) 

παρὰ ϑῖν. ““ΑἸοΠσ [Π6 5Ποτβ." θΘν᾽ 15 Β6σ6 ἐῃ8 δοουβαΐϊνθ, δπᾶ 
[886 δοίϊοῃ 15 850 σϑργθβθηΐϊθα ὈῪ 115, ἃ5 ἴ{ 1Π6 δοίϊῃσ ραγίϊ6β μδᾶ 

ΒΡΓΘΔα {ΠΘΙΊΞΘΙΥ 65 ΟΥ̓ΘΙ ἴΠ6 5ῇοσθ. μὲ βαοσα ζαοϊιπὶ, πον τπ ἰϊίοτα 

δεά Ῥέετ ἰἴέιι5 νεγβαπίιιγ. (Ναρεϊςϑαοῖ, αα ἴοο.}--κνίση δ᾽ οὐρανὸν ἶκεν, 

κιτ. ἃ. “Απᾶ {Π6 5ΆΥῸΥ ψϑηΐ ἴο {ῃ6 5ΚΥ, ν Πηρσ ἔβα] ἴῃ 188 

ΒΙΩΟΚΘ τουπᾶ δϑουΐ 11.) Ὑγ6 παν σίνθη μ6γα {6 ἱπίθγργθίδίϊοη οὗ 
ΝΑ ΘΙΒΌΔΟΙ, δοοογάϊησ ἴο ἡ ΒΊΟῊ ἑλεσσομένη 15 τηϊάα]6, ποῖ ΡΑΒΒΙγυΘ : 

ἃμα περί ὈΘΪοηρΒ ἴο καπνῷ, ποῖ ἴο 1η6 ματι οῖρθ. Α5 τϑσαγάβ [Π6 

τηϊά 16 τηθαπίηρ ἤθτα δββίσιθᾶ (0 ἑλεσσομένη, ΘΟΙΏΡΑΓ͵Θ 1]., χχὶ., 11. 

50, ἀσαίη, ἢ γαβρθοΐῖ ἴο [Π6 σοηῃβίμπιοιίοη ΠΘΓΘ σίνθη ἰο περί, οοτη- 

ΡΆΤΘ ἴῃ6 Ρῇγαβθ ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι (Οά., ΥἹϊϊ., 494). 

318-925. τὰ πένοντο. “ὍΘ, ὈΌΒΙΥ διηρὶουθά ὕροη {Π656 {Πϊησ5.᾽ 

ΤῊΘ ΥΘέδγΘΠΟΘ 15 ἴο {Π6 ῬγΥΟΟΘ55 οὗ ρυγιβοαίίοη, ἀπὰ δἴευ 1μὰΐ ο 1ῃ86 

οἴδυίησ ὑρ οὗἩἨ 1ῃ6 Βαοαδίοτηῦϑ.---τὴν πρῶτον. “ὙΠ ΜΈΪΘΝ ἴπ [86 

ἢγϑί Ἰηβίδῃο." --ἀλλ᾽ ὅγε. “ΤῊ ΠΟΙῸ, Οἡ {6 σοπίγατυ."--τώ οἱ 
ἔσαν. “ὙὍο σοῦ ὑπίο Πϊτη." τώ [ῸΓ ὦ.---ὀτρηρὼ ϑεράποντε. 
“Αοΐϊν αἰϊοπαδηΐβ.᾽" 

ἔρχεσθον κλισίην. ““ἀο γ6 ἔνο υὑπίο {Π6 ἰδηϊ." ὙΠ γογθ5 οὗ 

δοΐῃρ, σοτηΐησ, ὅζο., [Π6 δοοιβαίνν οὗ 1ῃ86 ρίαθθ ΠΟΥ ἰ5 οἴη 

7οἰποᾶ, ψποὺϊ ἃ ργθροβίτοη.---χειρὸς ἑλόντ᾽ ἀγέμεν. “ Ἡανίης 
ἴακϑη ΒΥ͂ ἴη6 Παπᾶ, θα αὐγαν." ΟὈΒΘΥΥΘ ὑπαὶ ἑλόντ᾽ ἰ5 ἴοσ ἑλόντε, 

δηᾷ {παΐ ἀγέμεν, ἴπ6 ᾿Ἰη πη! ἶν6, μ85 ΠΟΘΙ {Π|6 [ΌΥΟΘ οὗ 8 ἱπιρθυδέϊνθ, 

ἰηβίδῃοθβ οὗ ψνοῆ οἴθη ΟΟΟῸΓ ἰῃ {ῃ6 ρορίβ. (αϊέμα, ᾧ 546.) 

ΘΟΠΊΒ δαἀϊέοτβ ρασθ ἃ σοϊηπια δῇου ᾿Αχελῆος, ἀπ ἔῃδη τηδκθ ἀγέμεν 
Θαυϊναϊδηΐ ἰο ὥστε ἄγειν, Ὀὰυϊ {118 σγδη! 5. 5ρι γΐ.----εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν, 

κ. τ. Δ. ΟὐΟΠΊΡΆΤΘ γΕγ56 197.---σὺν πλεύνεσσι. “ἉΥΊΔ στθαίθγ παπν 
ΒΘΥ5.᾽" Τλιοτα]ν, “ὙΠ ΤΆΟΣΘ ΤΏΘη." ΞΌΡΡΙΥ ἀνδράσι.---τό. ΤΥ ὃ 



ΝΟΥΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ ΙΓ. 175 

826-980. προΐει. “ἨΦ 5βθηΐ ἱῃθῖη οηνγατγα." ΟΟἸΏΡΔΥΘ ποίθ οἱ 
προΐαψε, ὙΘΥ56 8, πὰ (]058., γΕΥ56 35.---κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελ- 
λεν. ΟὈΟΙΏΡΆΙΟ γὑϑῖβθ 935.---ἀέκοντε. “ἘοΙαοίαη!ι."-- βάτην. ἘοΥ 

ἐθήτην.--- Μυρμιδόνων. ΟΟηδΒυ]Σ ποίθ ο Ὑ6γ86 180.---ἐπί τε κλισίας, 

κι τ. ἃ. ΤῊΘ δάνϑυ ἐπέ 5θύῦγ 85 Π6ΥΘ 0 ἀθίθυμηϊ πμθ ὙΠ: ΤΉΟΤΘ ΡΤθ- 
οἰβίοη 1ῃ6. αἰγθοίϊίοη δχργθββθα θῪ 106 δοουβαίϊνθ. (Κῆληεν, ᾧ 845, 

2.)--τόν δ᾽ εὗρον, κ. τ. Δ. Ἀρίδγητίησ ἰο ΑΟΘὨ1165.--τοὐδ᾽ ἄρα τώγε 
ἰδὼν, κι τ. Δ. “ΝΟΥ, ἰῃ ὙΘΙῪ {γαῖἢ, ἀἸά ΑΟΘὮ1165 το]οΐσθ οα μανίης 

5665 ἴΠ656 ἔνγο.᾽" 

391-998. τὼ μὲν ταρδήσαντε, κ. τ. ἃ. ““ΤΠΘΥ Ὀοίἢ Βἰοοῦ, μανίησ 
Ὀθοοιὴθ οοηΐιβοα (1Π6 ᾿ἰπβίαηξ ΤΠΘΥ ὈΘΠΘΙ4 ὨΪπ)), απ οοπεϊπαΐϊησ ἴοὸ 

τορατὰ {Π6 τηοηδγοὴ νυ ἢ ΙΟΟΚΒ Οὐ ΥΘΥΘΥΘη66.") ΟΡΒΟΥνΘ [ῃ6 ομδηρσθ 

ἴτοῖὴ [Π6 δουϊβὲ ο {1Π6 ργθβϑηΐ ραυγίοίρ!θ, πὰ {ῃ6 ρου αν ογοΘ οἵ 

δᾶοῆ. ΤῊ ΓΟΥΤΉΘΥ ἢδ5 ΤΘΙΘΥΘΠΟΘ ἰοὸ δὲ 00 Κ ρ͵466 δ {Π6 ᾿πβίαηϊ, 

1886 Ἰαΐίθυ ἰοὸ ψνῃαΐ τγχὰβ οοηίϊηαθά. --- οὔδε τί μὲν προςεφώνεον. 
ΚΝ ΘΙΠΘΥ ἀἰὰ ΤΠΘΥῪ δἀάγθββ δυρηΐς απο Ὠϊπη." ΟὈΒΘΥνΘ {πΠ6 ἀοαθ]6 
δοσιβαίν ἴῃ τί μὲν, ἴΠ:6 Ἰαὐίϑυ ἔθυπι θθὶπρ ἴῸΥ αὐτόν.---ἔγνω ἧσιν ἐνὶ 
φρεσί. “πον ἴῃ ἢἰβ οὐνῃ τηϊηὰ ({ῃ86 οδ͵]θοῖ οὗ {πὶ σοι ηρ).᾽" 

394-342. χαίρετε. “Η|4]],᾿ ὦ. 6.) 1ΟΥ Ὀ6 ἢ γθ. ΤῊΘ σοϊηϊηοῃ 
χρυ ββίομ ὍΠ δἰ Υ δοσοϑβίϊησ ΟΥ̓́ξαΚίηρ ΙΘΔΥΘ.---Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ 
καὶ ἀνδρῶν. ἨφΥΑΙ45 ἃΓΘ ΟΔ]]6α ““ΤΩΘΒΒΘΏΡΘΓΙΒ ΟὗἩ 7006,᾽ ὈΘΟΔ.56 [ΠΥ 

816. {Π6 ἱπίθυρσθίθυβ οὗ {πδΐ ὑν ΪΟἢ ]1οΥ6 Πᾶ5 βϑίδ]! βηθα οἡ θατίῃ 
{ΠγουρΡ 1:6 ΔΡΘΠΟΥ͂ οὗ Κίησβ. ΤῊΘ δριποΐ, ΤΕ ΘΓΘΙΌΤΘ, μᾶ5 ΤΘίΘΥΘΠΟα 

«10 {Π6 ΒΡΡΟΥ Ηρ ΟΥΤΘΡΆΙ δυο γ. 500, δσαίη (1]., υἱϊ!., 61.}), {π6ὺ 

16 ΟΑΠ16 Δεὶ φίλοι, ᾿πβδτηῦ οι ἃ5 {ΠΥ ΒΠΔΥΘ 'π [Π6 ΠΟΠΟΥ͂ Τοπἀθτθὰ 
πηΐο Κίηρσβ, ὑνΒΊΟ ἢ ΒΟΠΟΥ {Π6 ἸαΐοΥ ἀθγῖνθ, δΙοησ νυ ἢ {ΠΘῚΓ ῬΟΥγΘΥ, 
Ττότη Ζ20Υ9. 

μοι ἐπαίτιοι. “Ἰη 1Δ]Ὁ ἰονγαγᾷ τη6,᾽ ὁ. 6.,) Ὀ]ΆΤΩΔ016 ἰπ ΓΩΥ ΘΥΘ68. 
--ὃ. ΤὸῸΐ ὃς.---Διογενὲς Πατρόκλεις. “ἩΙρΏ-θοΥπ Ῥαίτσοο]αβ.᾽ ΟἿ- 

ΒΕΙΥΘ {ῃαΐ ῬΓΙΌΡΘΙ ΠΑΙΊ65 ἴπ -κλος 816 οἴἴδθη ἀθοϊπϑᾶ {{κ6 {ποβ8 ἴῃ 

-κλῆς, ἅπα ἀρδίη, [Π056 ἰη -κλῆς {πκθ [Π056 ἴῃ -κλος. Ἡδποθ Πατρόκλεις, 

ἴου Πάτροκλε. (Μαιιλῖα, ὁ 92, 1.γ,-τσφωῖν. ΤΠΗΘ ἀαίίνθ οὗ [Π6 ρῥτο- 

ποὰῃ οὗ {π6 {μἰγὰ ρϑύβοῃ, αἰ δτὶπρ ἤτοτη {πδΐ οὗ [ῃ6 Βθοοπα ρβϑύβοῃ ἴῃ 
θοίηρ ΑΙ νγΥ5 8ῃ 6 πο] 0. (Τηϊογϑοῖι, ὁ 204, θ.)---τὼ δ᾽ αὐτὼ μάρτυροι 
ἔστων, κ. τ. 3. ““Απᾶ ᾿δῇ {Π656 ἔνγο {πϑιηβϑῖνθ5 Ὀ6 νυ ϊΠ65565 Ὀοΐἢ 

Ὀοίογθ {π6 Ὀ]οββθᾶ σοἄβ,᾽" ὅζο.; ἐ. 6., συ 6555. οὐ 1η6 ἰπβὺ οἤθτδά 

10 ΑΘὮΠΠ165 ὈΥ̓͂ Ασδιηθίηποη. ΟΌΒΘΥΥΘ [ΠΠ6 ΡΘΟΌΪΑΥ ἔΌΤΟΘ οἵ τὼ αὐτὼ, 
ποῦ [656 ΒΔΙηΘ ΡΘΥΒΟΏΒ,᾽ θυ “1650 ὙΘΙΥ ΡΘΥΒΟΠΒ {ΠΘΙΊΒΘΙΥΘΒ,᾿  γΠ0Ὸ 

ΔΥΘ τηδᾶθ {Π6 ἱπποσθηΐ ἱπβίγυτηθηΐβ ἰπ σατΥν ἱηρ ἰπῖο ΘΧχθουίίοη 16 
τπ͵]αδβὲ τηδηαΐθβ οἵ ποίου. --τκαὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος. “Απᾶ 

Ὀρίοτο {παῖ ματἀ-ῃϑαγίϑα Κίηρ. ; εἶν, 

εἴποτε δ᾽ αἴτε. “Τί ΘΟΥ̓ΘΥ ἈΡΑΪΓ Πογθαῖθτ." ἘΕὸθγΥ εἴποτε δὴ αὖτε. 

» 
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ποὲ δὲ αὖτε. ΤΉΘΞ8 Ὑγοσᾶβ ὯΥΘ ΘΘΠΟΙΔΙΥ͂ τη8 6 10 ΘΟΙΠΤΏΘΠ6Θ ἃ Πθ᾿ 
βθηΐδηοθ, ΒΟ ἢ 15 Βαρροβθά ἴὸ Ὀγθὰκ οἵδ ΔΌΓΟΡΕΥ δἵδυ τοῖς ἄλλοις 

ΒΥ 8η δροβίορεβίβ. Τῃδ σϑδαϊησ οὗ ὙΥ ΟἹ, Πουγουου, νυ οἢ ρίαοαβ 8 

σοιητηᾶ δἰ οΥ ἀπηνέος, ἱπβίδαά οὗ ἃ ΘφΟ]Οη, ἀπὰ νυ ἢ νγα παν δαορίθὰ 

ἴπ ΟἿΥ ἰοχί; 15 ἀθοι ἀΘα]Υ ργθέθγα Ὁ]8. Ασδοοσάϊησ ἴο 1ῃ15 τϑδδίησ, [Π6 

ψγογὰ5 εἴποτε δ᾽ αὗτε κ. τ. Δ. ἴοττη ἴΠ6 Θηαϊησ οὗ [ῃη6 ργϑυϊουβ βθηΐθποθ, 

ποῖ 1Π6 Ὀασίπηΐϊηρ οὗ ἃ ΠΘῪ ὁηῃ6. ὙΥ̓ΟΙΪΓ 15 ΤΟ] ονσθα ὈΥ τηοβὶ οὗ {Π6 

τϑοθηΐ θαϊΐουβ οὔ ἩουΊΘΥ.- -- ἀμῦναι. “ἘῸΥ 1[Π6 ΡΌΓΡΟΞΘ οὗὨ νναγάϊησ 

οἵ" τ ἱπῆηϊξιν ἰ5 ΠΘΥΘ διῃρὶ ουθᾶ ἰο ΘΧΡΙΘ55 1ῃ6 ΟὈ͵Θοΐ ΟΥ̓ ἱπίθηϊ. 

-τοῖς ἄλλοις. ΟΟηβυ]δ ποΐθ οἡ ἡμῖν ἰῃ σϑυῦβθ 67. 

942-544. ἡ γὰρ ὅγ᾽ ὀλοῇσι, κ- τ. Δ. ““ἘΟΥ, ἴῃ ὙΘΙῪ ἐτυῖἢ, (15 τηδῃ 
ταρῈ5 συ ἢ ἀσβίσγαοίν {που ρσηΐ5,᾽ ἡ. 6.5 ἰηθηά5, ἰπ Βἰβ ἸΠΡΌΥΘΓΠΔΌΪΘ 
δχοϊϊθιηθηΐ, ἰο ἀο τσ ἔγαῦρης ἢ 1Π6 τιοβὲ Ῥουπὶ οἰ ουβ Θοη56- 

4αθποε65.---οὐδέ τι οἶδε, κ. τ. Δ. “ΝΟΥ ἄοε5β 6 δὲ 811 Κπονῦ ποὺ ἴο 
ΟΌΞΘΙΥΘ δ [Π6 5416 {1π|6 {Π6 Γαΐυγα πᾶ [Π6 ραβῖ,᾽ ὁ. 6., [0 τῆδκθ [Πη8 

δυθηίβ οὗ [η6 ραβί 1ῃ6 Ἰθ5βῸπ5 ἴον {Π6 ζαΐυγθ.--- σόοι. “Τὰ 5βαίαϊυ," 

ἃ. ε., 80 ΤᾺΥ 85 ΞΘΟΌΓΤΙΥ οἂπ Ὀ6 Τομ πα ᾿ἰπ {Π6 Ὀδ:116-ῆ61]14Δ. Ἀθέδυτιπσ 
ἴο 18 ἰακὶηρ οὗ 8}} ΡΓΟΡΘΥ βίθρβ ἴο ΞΘΘῦΓΘ 5Όςοθββ, ΟῚ ἢ ὈΥ͂ ῬΘΥΞΟΠΔΙ 

ῬΓΌνΤΘΞ5 ἃΠα ΞΆσΔΟΙΟΙΒ Ρ]ΔΠη5.---μαχέωνται. 6 Πᾶνα ΦΟ]ονγθα ΠΘσα 

16 οοπ]θοΐυτα οὗ Κομᾶῆδσ. ΤῊ σοτησηοη ἰοχὲ Ππᾶ5 μαγέοιντο, Ὀὰΐ 
186 Ξυθ) αποίῖνϑ μαυτηοπἶ565 Ὀοίΐου ἢ οὐδὲ Πα’ ργθοθάθβ. ΤᾺ Θυβο ἢ 

ΡΙΌΡΟΞΕΒ μαχέονται, ἴ. 6., μαχέσονται. ΤῊΘ ΘΟΙΏΠΊΟΝ Τοαάϊη σ᾽ ΤΠΔΚ65 
ἂπ Ὠἰαΐιβ ὈΘίοτα ᾿Αχαιοΐ. 

846-351. ἐκ κλισίης. ““ἘΟΤΉ, ουΐ οὗ {πΠ6 ἰθηΐ.᾽" ΟΌΞΘΙΥΘ {Π6 δα- 

ΨΘΥΌΙΔ] [ΌΤΟΘ οἵἉ ἐκ.----δῶκε δ᾽ ἄγειν. “Απᾶ σᾶγθ (Π6Υ ἴο {Π61η) ἰο Ιϑδᾶ 
ΑΤΔΥ.᾽ --αὗτις ἴτην. ““ὙΥ̓́ΘΩΐ θΔ0Κ."---παρὰ νῆας. ΟὐηΒΌΪ ποῖθ οἢ 

ἐπὶ κλισίας ἴῃ γεῖβθ 328.---τῆὺ δὲ γυνή. ““Απᾶ 58}6, ἴπ6 νγοϊηδη."-- 

αὐτὰρ ᾿Αχιλλεύς. ΤῊΘ Ραγίοῖθ αὐτάρ, ἀοοογάϊησ ἰο ΚΌΝΠΟΥ (ᾧ 739, 
3), ΞΘΠΟΥΙΔΙΥ͂ ΘΧΡΥΘ5565 βοιηθίῃϊησ Ὀποχρθοΐθα, ΟΥ βυσγρτιβίησ, ὅσ. 
Οἡ 16 ργϑβθηΐ οσοδβίομ, θη νγ6 5ΒΒου]α δγυθ ἸοοΚοϑαᾶ ΤΟΥ ἃ ΟΔΙΤΉΘΥ 

ἃηα ΤΉΟΤΘ αυϊοί ἀθροσίμηθηΐ ἴῃ ἔῃ6 ὙΡΔΥΥΙΟΥ, νΥ6 816, 85 1ξ ὑγοσθ, ἴα Κθα 
ΒΥ͂ ΞΌΓΡΓΙΒΘ οἡ πάϊηρ Πίτη βυδάθη]ῦ Ὀαγβὲ ἰπίο 6878. 

δακρύσας. ““αλνίηρσ Ὀυγβὶ ἰηΐο ἔθαγ5." ΤὭΘ5Θ ἸΕΙΘ ἰθ 875, ποΐ οὗ 

ΒΟΙΤΟΥῪ ΓῸΓ [6 1058 οἵἉ Βτ565, θαΐ οὗὨ ἱπαϊσηδίϊοη ου [η6 ᾿π5Ὸ] υῃϊοἢ 
μαᾶ Ὀδθη οἥξγθα ΐτη ἴπ ΠΘῚΓ δράποίοη. ΟὈΤΏΡΑΥΘ συ γβα 8358, 8ε.-- 
ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο, κ. τ. Δ. ““Ἐοτί Ἰ, ἐγ 6 α ἀΥΔΥ ἴγοτῃ ἢΪ85 σοτη- 
ΡῬδηΐοηβ, 5θαΐθα Ὠἰτηβοῖῦ οα {Π6 ΒΏΟΥΘ οὗ {8 ΠΟΔΤΥ βθᾶ, Ἰδοκίησ ρου 

1η6 ἀατκ- πὰρ 66 Ρ.᾽" Τῇ σοπιεῖνα ἑτάρων ἀσραπᾶβ οη νόσφι λιασ- 
θείς, νΥΪ ΟΝ ΤΩΔΥ͂ ΒΘ ΤΟΥ͂Θ ΠΠΈΘΙΔΠΥ τΤοπαθγθᾶ, “ μαΥΪηΡ ΡΌΠ6 αβὶὰθ 
Ζτοτὴ." (Βιιπιαπη, 1,επὶϊ., γΟ]. 1... ἡ. 78.) 

ϑιν᾽ ἔφ. ΟΌΞΕΙΥΘ᾽ ἬΘΙΘ {Παΐ ϑῖν᾽ 185 ὈῪ ΔροΟΒίσορ!δ (ῸΓ ϑῖνα, 1Π8 
δοοιαῖϊνο, πὰ {παΐ 1{ 15 ΘΥΤΟΓΘΟῸΒ ἰο νυυϊτθ ϑέν᾽, υν ἱοἢ υνουἹὰ θ6 ἴον 
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ϑινί, τη ἀδίϊνθ. Τὴ6 δοσυδβαίνθ ϑῖνα ΠΘΥΘ ἀθρθῃάβ, ῃοΐ ΟΣ {Π|6 δὰ- 

γϑυθὶδὶ ἐπέ, ΠΟΥ γϑῖ οἱ. ἕζετο ΤΏΘΓΘΙΥ, θὰΣ οἡ 1)}8 οοτηθϊηθα ἰάθα ἱτη- 

ΡΙθα ὃν θοίῃ. (Κῶληπεν, ᾧ 619, ὁ.----Ῥ ἸΙΝ ἃς εἰδδαοῖ, αὦ ἰοο.)---ἁλὸς πολιῆς. 

ΤῊΘ τοϑίδγθησθ ΠΘΥΘ 8 10 1Π6 568 ΠΟΥ 1ἴῃ6 5ΠΟΥΘ, ΠΟΥ 1Π6 ἀαγκ Ὀ1]- 

Ιονγβ Ὀγθδᾶκ ἱπίο ἔθη, {Π6 δἀ]θοίϊνο πολεός ἀθηοίπρ ΡΥΟΡΘΙΙΥ βοιηθ- 

τπΐηρ (Πδΐ 5 οὗ ἃ Κ,ΥΔΥ ΘΟΙΟΥ, ΟΥ̓ ἃ Γηϊχίαγθ οὗ ἀδγῖκ ἀπά ὑτὶριί. [8 
τοοῦ ἰβ θυ πα 4150 ἴῃ {η6 1 αἰΐῃ ρείδ, πὰ ρμαϊϊεο. (Ῥοίί, Εϊψηιοὶ. 
Ῥογϑβοῖ.., γ0]. 1ἱ., Ρ. 120.)---οἴνοπα πόντον. Ἐδίδυσγίηρ [0 [Π6 Δρρθαγδηοθ 

"Οὗ 1Π6 τηδίῃ οσθδῃ, δία οἵδ τοι [6 Ἰαπὰ. Οὔβοσυθ (μαΐ οἴνοπα ᾿ὰ5 

᾿ΘΓΘ 186 ὍὌγΟΘ οὗ μέλανα, {Π|6 ΘΑΥΙΥ͂ Ῥ]Π6, δοσογάϊηρσ ἴο Ἐπιβίαί 5, 

μανΐηρσ θὈ6θὴ οὗ ἃ ἀδγκ ἢ. 6, ΔρΡρυοδομίηρσ ἴο ὈΪΔΟΚ : ὅτε ἔοικε τὸ παλ- 

αἰὸν ὁ οἶνος μέλας εἶναι τὴν χροίαν. 

πολλὰ. ““ἘΔΥΠΕΒΙΙΥ.᾽"" --χεῖρας ὀρεγνύς. Τὶ γ͵ὰἃ8 ΘὈΒΙΟΙΩΔΙΥ͂, 1Π 
ΡΓδυησ ἴο ἃ ἀο ἐν οἵ οοθδῃ, ἴο βίγϑίοῃ ουῦ {πΠ6 μδηᾶβ ἱπ “τοηΐ. 

352-350. ἐπεί μ᾽ ἔτεκές γε, κι τ. Δ. ““ Βίησθ (οα ἀἰάδι ἱπἀθϑα Ὀτίπα 
τὴ6 Φοτί, θαὶπρ ΥΘΙΥ͂ 5ῃοσί-"ν6α." ΤῊΘ ΡΔΓΓ016 γέ ΠΘΙΘ ΒΘΥΙΥ͂ΘΒ [0 
βίγσθησίῃθη (Π6 ἰάθα ΘΧργαββϑά ὈΥ 186 νοτῦ : ΔΘἢ 165 δἀ ἀγοϑβϑᾶ Τηθεβ 

ἃ5 ἡπάφο Ὠΐβ τηοίμθσ. (ἢατίωμηρ, νο]. ἱ., Ρ. 364.) ΟΌΒΘΥΥΘ, τηοτθ- 

ΟΥ̓́ΔΥ, ἰμαΐὶ πέρ ᾿ᾶ5 ΘΓ 1Π6 ἔογοθ οἵ ναϊάε, ΜὨ16 ἴῃ 1η6 βυσοθοάϊης 

οἰδιβθ ᾿ξ ρᾶ5565 ἱπίο {πΠ6 Κιπάγϑα τηθδηΐηρ οὗ οπηιπῖηο.---τιμήν πέρ μοι 
ὄφελλεν, κι τ. Δ. ““ΟἸγτρίδη {2ογ6, ἴΠ8 ἸΟΗ͂Υ πη ἄθσθυ, ουρῃΐ ὈΥ 81}} 

ΤηΘ8η8 ἴο ἢᾶύθ Ὀδβίονγθα ΠΟΠΟΥ ὈΡΘΟῚ 6. Νόονν, μουγθυϑύ, ἢΘ ᾿δ5 

Βοπογθᾶ ΠΊΘ ποΐ θύῃ ἴῃ ἃ 5118}} ἀθρσϑθ,᾽" 1. 6., 85 πηδίζθυβ ΠΟῪ ΡῸ, 
Βονγθυθῦ, ἄσ. 

ἢ γάρ. ““ ΕἘῸΓ ἴῃ ΥΘΙΥ͂ ἰτυῖ." --αὐτὸς ἀπούρας. ““ ανὶπηρ (Δ Κ6η Τὶ 
ΑΥΥΔΥ ΒΥ δὶβ ΘΠ ΔΌ ΠΟΥ." ΤΏ656 ννοσάβ ΥΩ 8ῃ δρθχϑροβίβ, ΟΣ 
αὐάϊεῖοηαὶ Θχρί απδίίοη, ἰο ἑλών, νυ] ἢ ΤΊΘΓΘΙΥ ἱπαϊοαΐθβ [ῃ6 βϑίΖασθ 

νυ μουΐ [Πη6 δἀά!οπδὶ ἰά6α ᾿τηρ] θα ἴῃ αὐτός. 

857-361. πότνια μήτηρ. “ΗΒ τανγθγθᾶ τποίμογ."--ἐν βένθεσσιν 
ἁλὸς. 'ΤῊΒ 5θδ- ἀθ {165 ὑγ Υ6 βυρροβθα ἰο ἄννγ6}} δγηϊὰ {86 ἀδρίῃβ οἵ 

16 568ἃ.---παρὰ πατρὶ γέροντι. “ΒΥ ὮΘΥῚ ἀρθά 5|τ6. ΑἸΙαδησ το 

ΝΟΙΘῸΒ, ΟΠ6 οὗ {Π86 Θαυ]δβῦ οὐ [η6 866- ἀθίε165, πᾶ 1Π6 οἰἀθβί βοῃ οἱ 

Ῥοπίῃβ δπὰ Τοῖσα. Ηθ τηδυτὶθα Ποουΐβ, απ θθοδτη6 ὈΥ͂ ΠΟΥ [Π6 Γα 6] 
οὔτΠπ6 Ναγοὶαβ, οὔ ὑγπουῃ ΤΉ 5 νγὰβ 9Π68.---ἀνέδυ. “8586 οΙηογροα.᾽ 

--ἠύτ᾽ ὀμίχλη. ΤΗΘ Θομπιβατίβοῃ ΠΘΥΘ ΤΟίδ 5 ΤΩ ΥΟῪ ἴο ἀνέδυ, (6 ἰᾶΘα 

ΘΧργθββθᾶ ὈΥ͂ καρπαλίμως Ὀθίηρ Θχοϊυ6ά.--πάροιθ᾽ αὐτοῖο. “Ἰπ Ττοπὶ 
οἵ Πίπη." 56 βϑαΐθα Πϑυβϑὶ ἴῃ Βυοἢ ἃ νὰν 885 ἴο Ὀ6 βθθὴ ΠΥ ἥγοικ 
1Π6 ΡΙδοθ ψΠΘΓΘ ἩΘΥ 80 νγὰβ βίεἰἰσ. Ηδθποθ {Π6 σϑηϊεῖνθ αὐτοῖο.--ο 
χειρί τέ μιν κατέρεξ᾽", κι τ. Δ. ““Απᾶ 586 οί Βοοίμοα Πΐτη νυ ΠΟΥ 
Βαηά, δπᾶ βαϊά ννῆδῖ 5}}6 νυ βῃθα 10 580, δηᾶ υἱέογθα { αἱουα." Οοιῃ- 
ΡᾶτγΘ {88 νογβίοῃ οὗ ΝΑ σβίβΌδος : “" δὲς βαρίξ, ισαϑ8 51 σῖς βαρεη ἢαϊέε, 
πὰ βαρσίε 68. υδίϊηρ κέεται." ΤἼΘ νγουτβ ἐκ τ᾽ ὀνόμαζεν ἃγ6 οἴἴθη 61- 



178 ΝΟΤΕΒΞ ΤΟ ΒΟΟΚΊΙ. 

ΥΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ ἔγαι.βἰαί θα “ δηα οδ]]δὰ ἢΐγη Ὁ. Ππδηηθ." Τἢ6 ἱποουγθοίμθϑα 

οὗ [Π15 νϑυβίοῃ ἰβ ΒῈ ΠΟΙ ΘΠΤΙΥ 5ῃοννη ὈῪ νν ἢδῇ ᾿πητη θα] ἴθ] νυ {Ὸ]]Ονν8.-ττο 

ΟὈΒΘῚ ν6, ἱμαΐ [Π6 σοτήσηᾶ τησβί Ὀ6 Τοιηον θα ἔγοτῃ 1ῃ6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΙΥ ἰδχί 

ΠΟΥ ἔφατ᾽, δου ἔπος 15 [ῃη6 οὈ]δοΐ οὗὨ Ὀοΐἢ νυ}. 

902-968. τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος; ““Απᾶ ΨΉΗΥ Πδ5 σία ΘΟ] 8 

Βυδάθη]ν Ὀροη {Π66 1π ΠΥ τηϊηα 1 ἢ. 6..) ΠΡΟ 1ΠΥ τηϊπά. ΟὔΞοΥνΘ 

[Π6 ἰπβίδηΐα ΠΘΟὺ5 δοίίοη ἀθποίθα ὈΥ 1Π6 δουϊβί, δπὰ αδἷβὸ [ῆ6 ἀουθ]θ 

δοσυβαίῖϊνα οοπποοίθα ἢ 1ῃ6 νοτῦ. ΤῊΘ ΡΓΙΠΟΙΡΙ6 οἡ  ΙΟἢ 1}}15 

οοηβίγαοιοη ἰ5 Του πα θα 85 Ὀ6Θη Θχρ αἰπθᾶ ἴῃ [Π6 ποίβ οὴ υϑῦξε 2336. " 

--ἐἰξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ. '“ΤῊΘ ἀϑγηάδίοῃ, ΟΥ̓ ΔΌΞΘΠ6Β οὗἉ [Π6 σοραϊάᾶ- 

ἔἶνθ, 5ῆον"β [η68 δαγηθϑβέ ομδγδοίθυ οὗ {Π8 5Βρ6βοἢ.---Ὗὗῖνα εἴδομεν ἄμφω. 
“Τηδί νγα ὈΟΐἢ ΙΏΔΥ Κπονν.᾽" ΟὈΞοσΥΘ 1ῃ6 ἀ83] βυθ]θοῖ ἢ 188 
ὈΙΌΓΑΙ νϑυῦ, ἀπ ποίθ 4150 {πδΐ εἴδομεν 15 ΤῸΥ εἴδωμεν. 

805-960. οἷσθα. ““Τῃοὰ Κπονγεβδὲ (δγθδ νυ). -- τίη ἀγορεύω. 

“ὙὝΥῺΥ παορᾶ 1 {6}}.) ΟὈβοσυθ {Π6 ἴογοε 9Γ [Π6 50) ποῖῖν6.---πάντ᾽. 

Ῥοροπάϊηρσ οἡ εἰδυίῃ.---χόμεθ᾽ ἐς Θήδην. “Ὑὔὰ ψγϑηΐ ἰο ΤῊΘΡθ6." 
ΤΠ6 Υοίδυθπορ ἰβ ἰο ΤΊΘΌΕ6, ἃ οἰἵγ οὗ Μίγβία, πουίῃ οὗἩἨ Αὐγδγηῦ {{ΠῸΠῚ, 

δηὰ 68]168, ΓῸΥ αἰδιϊποίοπ᾽ βακο, Ἡψρορίαοίαη, Ὀδοαυ56 ᾿γ]ηρ αὖ {Π8 
οι οἵ Μουπὶ Ρίαζκος (ὑπό ἀπὰ Πλάκος). Ἐδίϊοη νγὰβ Κίηρ οἵ {ῃϊ5 

ΟἸΥ, δηᾶ νγὰᾶβ 5]αἰῃ ἴῃ 115 ἀθίδηοο, δοησ ἢ Πἰβ 505, ὈῪ ΑΘἢ11165. 

Ἐδίϊοη νγὰβ {ΠΟΥ οὐὗἩἨ Απαγοσηδοῃθ, 1ῃ6 ν» δ οὗ Ἡβοίοτυ.---Ἰῃ ἐπ 6 

γεπηῖοα δαϊίοη οἵ ἨοιΏου, 97 1π65, θασιηπίησ ὙΠ {Π6 9660, ἀγα. 

γηδικοα συ ἢ δὴ ΟὔΘ 115, ἀπ ἃ 5ΟΠΟΙΪΌγη ΟἹ. 1ηΠ6 965 5αγ5 {ῃπαΐ {Π6Ὺ 

816 ἱπίθυροϊαίϊθα Κηϊρῃξ 15 οὗ ορίπίοη ἐμαΐ ἰΠ6Υ γεγο ἱπίσοάποθα 

ἰηΐο {Π6 ἰαχί ὈΥ ΞΟΠΊΘ ἰπαίζθηΐνθ πὰ Ἰσῃογδηΐ γπαρβοαϊβί, ΤῸ σοη- 

ουπᾶδα {η6 οἰΐγ οὗ ΤΏΘΌΘ, {πΠ6 παίϊν ρ]αοθ οὔ ἀπαγοιηδοῆθ, τ ἢ 

ΟἾγυβα, ἴΠ6 παίϊνθ οἷ οὗ Ομ γυβεῖβ. ΕΎΟΙΩ ἃ ἀϊβουββίοη οὗ {ῃ}5 

᾿ππᾶ, Πονγαυϑῦ, ποίην βα  βίδοίουυ οδἢ ΘΥ̓ΘΥ Ὀ6 οἰἸοϊ θα. ΟἿ γυβϑὶβ 

τσ Πᾶν Ὀ6θη 5ο)]ουγηίησ ἴῃ ΤῊΏΘΌΘ αἵ {Π6 {ϊπη|6 οὗ 115 σαρίῃγθ, ΟΣΓ 

86 οἰἵγ οὗ ΟΏγυβα τηϊσς πᾶν ὈΘΘη βδοκθα ὈΥ [16 βαῖηβ ἴοσγοθ {μέ 
μΙυπάοτθα Τθθθ. Οὐπβαυϊζ, 150, ποΐθ οὴ υϑῦβθ 369. 

ἱερὴν πόλιν. ““ϑαοτοᾶ οἰΐγ.᾽" ΟἸ165, τοσίοηβ, ἄο., ἃτθ οἴϊβθῃ 

τοΙηΘα ὁ“ ΒΔΟΥ ἢ ὈΥ 16 ΘΔΥΠ ΘΓ ροθίβ, 6 η ποίησ ΤΏΟΓΘ ΔΡΡΘΔΓΒ 

(ὁ Ὀ6 τηθδηΐ ἴπαη μδΐ [ΠΘΥῪ ἅγ6 ὑπᾶθυ {Π6 ὑτοίθοϊζίοη οὔ Ξοπηβ ἀθὶἐν 

ΟΥ Οἴμότ. Ηβυπθ, μου υοσ, τεσαγᾶβ ἱερήν ἤξγβ ἃ5 δαιυϊναϊθηΐ ἰὸ ὕγα- 
εἰαγατα, υϑὲ ἃ5 ϑεῖος ατιὰ δῖος ἃ16 Οἴζθη 564 ἴῃ Βρθακίηρ οὗ δηγ ἰμίηρ 
ΒΌΡΟΘΥΙΟΥ οὗ [15 Κἰπᾶ. 

967-908. τὴν δὲ, ““Απά [Π15 (οἰ ἐγ). ΑἸΠΟΥ {Π6 Ττο͵δηβ Πδᾶ βῃυϊ 

(ΠΘΓΊΒΘΙγ 65 ὉΡ νυ εἶπ {ΠΘῚΓ νν}185, ὑυ μΐοἢ {ΠΟῪ ἀἰὰ ὙΘΥΥῪ ΘΔΥΙῪ πὶ 1ῃ6 

νγ Υ, ἴη6 ΟὙΘΘ ΚΒ Ἰ ΘΓ ΘΟΙΏΡΕΙ]δα ἰο τανᾶρα (Π6 δἀ]δοθηΐ σΟῸΥ165 ἴῃ 

ΟΥΔΘΥ ἴω οὈΐαϊη ϑυθβίβίθηοθ ΓῸΓ {Π6]Γ ΠΌΓΏΘΤΟῚΒ ἔΌΓΟΘβ. [ἶἢ 9018 Οἱ 

ἴῃ6β μι υηἀοσὶῃρ ΘΧΟΙΓβίοπΒβ {Π6 ΟἸΕΥ ΟΥ̓ ΤΉΘΌΘ νγὰβ βαοκθϑᾷ.----καὶ τὰ 
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μὲν εὖ ἑάσσαντο, κ. τ. Δ. “Απά {Π|856 1] 55 1Π6 ΒΟῚΒ οΟὗἉ {πΠ6 αγθοκϑ 
ἀἰϊνιἀοα ΧΑἸΓΙΥ διηοηρ ἰΠΘΙη 56 ν 65." ΟὈβθῖνθ {πᾶὶ (ῃ6 δοσθηίαδίίοη 

ὮΘΙΘ ἰ5 μετὰ σφίσιν, ποῖ μετά σφισιν. ἘΠΟΙΠΟ ΡΥΟΠΟῸΠΒ Αἰ νναυ 5. Ὀ6- 
οοθ ἱπάθροηάθηΐ ΘΠ οὐ οίοηθ ΡΥΘροβί(οη5 ργθοθαθ {Πθῖη ; το- 

ταϊπίησ, {Π6η, ΓΠΘῚΓ παίυγαὶ δοσθηΐ, θθσάᾶιι56, ὈΥ͂ ΓΘά50η οἵἁ (16 Ῥγθρο- 
βίου, [6 ργοποῦῃ 8 Θχρτθββθα ἱπάθρθηθηθῦ, απα ὑντἢ 81} 6- 

ρῬῃαβίβ. (Οδεξήηρ, ὁ 417, 8.) 4 

83609--370. ἐκ δ᾽ ἕλον. ““Απᾷ ουί οἵ {ποθὴ {ΠΘΥ Βο᾽θοίβα," ὁ. ε., 85 ἃ 

ΡΘΟΌΠΑΥ τϑυγαγᾷ, ἱπάθρθη θη] οὗὨ ἷβ᾽ ῬΥΌΡΘΥ ΒῃΆ ΓΘ οὗἩὨ [ἢ 6 ΒΟΟΊΐγ. 
Ῥγίηοθβ δηᾶ ἀἰβιϊησαυϊβηθα οἰϊοίναϊ 5. αἰνναγϑ τοσϑίνϑα δα. Οοιη- 
ρᾶγθ Οἀ., χὶ., 584: Νεοπτόλεμος μοῖραν καὶ γέρας ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ 
νηὸς ἔθαινεν.----Κρύσης δ᾽ αὖθ᾽, κι τ. Δ. 'ΓῊΘ 1η65 {Πα ΦΌ]Π]ονν (15 Δ ΥΘ 

ἃ ταρϑίϊοη οἵ ἴμο56 {πα σου πη 1Π6 Ὀθρίπηίησ οὗ [6 Ροθῖῃ. [{ 

᾿ΒΘΘΙΏΒ. ῬΓΟΌΔΌ]Θ, ΓΘΏΊΔΥ ΚΘ Υ ΑΙΡΥ, [Παὐ {Π 6586 τορϑεϊοη5, 50 ἐγθασθηΐς 

ἰη ΗοΙΉΘΥ, ἃγ6 ἀθγινϑα ἤτοι 1η6 ἀθίδοῃθα τη. ἰπ νυ οι Πἰ5 Ρρο- 
δΙῺ5 ὑγ6 16 βοαίθγθα διποηρ {πΠ6 ΟἼθθκβ. ϑθραγαΐθ ραγίβ ὙΧ6Υ6 ἀουθί- 

1655 βιηρ αἵ ἔδββδίϊνα !β ἀπὰ ρα] 1Ο Θηὐθγίαϊ ιηθηΐβ ; δηᾶ {ΠΘΥΘΙίΌΥΘ, 0 

σοιηρίθίθ ἐη6 58η86, ἃ ΠΘοθββιυ νου] {ΥΘαΌΘΗΥ ἀυῖβθ οὗ ϑίοῃϊησ 
ἰπἰγοάποίίοηβ. αηα ΘΧραπδίουυ ὙΘΥΒ565 ἔγοπ ργθοθαϊης ρατίβ οὗ 1Π6 
Ροθῖη. Τὴθ ϑδᾶῖηθ βοϊυἰίοη, μῃ6 δά 8, ΔΎ 6 Δρρ]θα ἴο 1ῃ6 τϑουγ- 

Υ6ΠΟΘ Οὗἁ ΤὨΔΗΥ͂ 5[ῃ9]6 Ὑ6γ565 δὖ [Π6 Ὀθρίπηϊηρ οΟὗὁὨ ΒΡΘθΟ 65 {Πτουρῃ- 

ουξ [86 Ροθι. 

980-988, πάλιν ᾧχετο. “ὙΘηΐ θδοῖ." Οὐοπδβαϊ ποίθ οἢ ὙΘΥ56 
59, ἃ5 Γαραγαβ [Π68 ἩΟΠΊΘΓΙΟ [ΌΤΟΒ οὗ πάλιν.---τοῖο δὲ εὐξαμένου, κ. τ. Ἅ. 

“ Απᾷ {15 ὁπ6; (ὁπ ΗΪ5) Βανίηρ ργαγθᾶ, ΑΡΟΙο μϑατάὰ." τοῖο [ὉΥ τοῦ, 

᾿. 4.) τούτου.---ἧκε δ᾽ ἐπ’ ᾿Αργείοισι, κι τ. Δ. ““Απᾷ Π6 Βεπὲ ἃ ἀεαβίγυο- 
ἐἶνθ Βμαῖ, ασαὶϊπϑί {Πη6 ατθοκβ.᾽" Οθβοῦνθ {μα {Π6᾽ ἀαΐῖνθ ἤθγθ ἀ6- 
ρΡθηᾶβ οα [ῃ6 γϑυῦ, δηὰ {παΐ ἐπί Τπ ΥΘΙΥ τπατκβ {η6 ἀϊγθοίίοη οὗὨ [ῃ6 

δοίίοη. Οοηβαϊ Ναρσεοίβϑαοίι, Ἐχοιγ8., ΧΥΪΪ., ἡ. 908.----οὗ δέ νυ λαοί. 

“ Ἀπὰ {Π6Υ, (86 ΌΓΟΘ65, πονν." ΟΌΒΘΥνΘ [Π6 ῬΤΟΠΟΙΏΪΠΔ8] [ΌΤ66 οὗὨ οἵ, 

Δρργοχιπηαίίηρ ἴῃ ΟἿΥ̓ Ἰάϊοπη ἴο ἃ ῬΘΥΒΟΏΔΙ τηοτΘ {Πᾶη ἃ ἀθιποηβίγα- 

εἶν τηθαηίΐηρ, θαΐ 511}}} γα ἀ!σ}}ν 1Π6 Ἰα θυ. ΟὈΒΘΙΥΘ, 8150, [Π6 ρβοὺ- 

ἢαγ τηθαπίηρσ οὗ [Π6 ρΡατίῖο!θ νύ, ἃ5 1 76 ΣΘΓΘ ἴ0 5ΔΥ ἰπ ἃ ρῬδΥαρἤΓΑΒΘ, 

0η6. σἂπ ποὶσ Ὑ06}1 ᾿ἱπγασὶηθ μδ΄ 1[ῃ8 [ὈΥ665,᾽ ὅτο.---ἐπασσύτεροι. 
“ὍΠΘ δῇϊθυ δηοίμθυ." Οοιωρασθ {π6 βοβο]αβί: Αἰολικὴ λέξις, τῇ 

ἐπαλληλίᾳ πυκνότεροι, ἀλλεπάλληλοι, συνεχεῖς. 

τὰ δὲ κῆλα ϑεοῖο. ““Βαΐ (60, [Π6 δύζοννβ οὔ {η6 ρσοᾶ.᾽"--πάντη. 
ΤῺ ΘΥΘΙῪ ἀϊγθοίίοη." ΤῊΘ ἐεγηιίπιιϑ αα φιεηι, ὙΥ ὨΪ ἢ 18. ΒΕ ΤλΟτ6 
ΠΥ δχριαἰπθά ὈΥ ἀνὰ στρατόν. --- εὐρύν. ““ΤὴΘ νᾶ 6,᾽" ὃ. 6., τῦῖά6- 
Βργθδᾷ.---ϑεοπροπίας. ΟΟη50}Ὁ ποίθ θη γϑῦβθ 87.---πείλησεν μῦθον, 
«. τ. Δ. “ἨδθῸ υἱἱοτθὰ ἃ {πγθαῖ, νυ οι ἰπ ὙΘΥΥ͂ {τας μᾶ5. θ66π 86- 

Ξοιηρ 564, 1. 6., σατγιθὰ ἱπίο ορος. Τιξρυαιν, “6 ἐμτοαΐϊθηθα 8 
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ΒΡΟΘΟΙ,᾽" ἃ 6., υἱτοτθὰ ἃ {πγϑαΐθπιησ ΞΡΘΘΟἢ.--- ὅ. [{56ἃ ΤῸΓ (Π6 τοῖα 
{ἶνὸ ὅς. 

889-992. τὴν μὲν. “ΤῊΏΘ ΟΠη6 ([δ:η816)." 7 ΈΘΥΑΠΥ, “{Π18. ([8. 

τη816), ᾿παθϑά." Ἐοίδυγιηρ ἴο ΟἸΓΥΞΕΙ858.---ἑλίκωπες. ΟΟμβυϊς ποίβ 

ΟἿ ΥΘΙΒΘ' 98. --- πέμπουσιν. “ΑΥΘ Θδβοογίίηρ."--- ἄνακτι. “Τὸ 1Π8 
Κιησ,᾽" ὦ. δ.» ἴο ΑΡΟ]]Οο. Οὐπβὶξ ποίθ ἢ ὑϑῦβθ 36.---τὴν δὲ κούρην 

Βρισῆος. ““ὙὙ8Π6 {μ6 οἴμϑσ, {Π6 ἀδυρῃίοσ οὗ Β.ίβεβ.᾽" [1ΈΘΎΑΙΙυ, 

“Βαϊ 1Π18. 0Πη68, {Π6 ἀδυρηΐου," ὅσ. Οὔβθῖνθ {π6 Ἰαΐθηϊ ἀθιηομβίγα- 

'ν6 τηϑδηΐϊηρ ἴῃ τὴν μέν ἃπα τὴν δέ.---- νέον. ““Βαυϊΐ υβῖ πον. Τ1μ1- 

ΘΙΆΙν, ““ἸΔΊΘΙΥ,᾿ ΟΥ “ὙΘΟΘΠΙΥ." --- τήν μοι δόσαν. ἙῸΓ ἣν μοι δόσαν. 

393-398. εἰ δύνασαι γε. ““1ΐ, αἵ ΙΘαϑῖ, ἔποὰ τὲ 8016. ΤῺ ἰπ- 
ἀἰϊσαῖϊνθ ΠΟΥ ἱπρ}165 ἃ βίτοηρσ Ὀθ] θοῦ οἡ ἢϊβ ρατέ ἔμαΐ 586 ἀοθβ ροϑ- 

5655 Π15 ΔὈΪΠ|Υ.---- περίσχεο παιδὸς ἐῆος. “Αἰὰ 1ῃγ να]αηΐ 50η.᾽" 

Ὑγ8 τηρβίὶ υυτὶΐθ ἐῆος, ποῖ ἑῆος. 1 15 {Π6 σαηϊίῖνθ οἵ ἐΐς. ΤῊΪΒ οχ- 

ΡΓΘββίοη οὗ βϑι ἔργαῖβθ οα {Π6 ραᾶτί οὔ Ασμ]165 15 ἴῃ 101} δοσογάδημοθ 

νυ 1μ6 Βα 5, ὅο., οὗ [ῃ6 πϑύοῖὶς αἀσθ. ΤῊΘ ἴουτη ἑῆος 15 βιρροβθὰ 

ἴο ὃὉ6 ἴπ6 σοηϊξίνα οὗ ἑύς οΥ ἑεύς, ἃ 556 Υ ΤΌΥΠ οὗ ἑός, ἃπὰ ἴο ᾶανϑ [8 

τηθδηΐηρ οὗ ““1ῃγ." Βαΐ σοῃβυὶ Βιέέπιαπη 5 1,εχίίοριις, 8. Ὁ. 
εἴ ποτε δῇ τι. ΟὈΙΏΡΆΤΙΘ γε β8 40.---ὥνησας. “ΤΒοα ἀἰάδὲ σταῖ!- 

{γ."---ὠὲ καὶ. “ΟΥ Ἔγβῃ, δἰβο." πολλάκι γὰρ σέο, κ. τ. Δ. “ἜΤ 

οἴζθῃ, ἰῃ 186 [8115 οὗ ΤΥ ζαίμου, πᾶν 1 μϑατὰ {Π66 Ὀοδβίϊησ, ὑγῃ δ 

τποὰ ἀϊάβί 58 ἐῃαΐ ὑπο 81]0Π6, δηοηρ {Π8 ᾿ἰτητηογία!β, ἀἸϊάβὲ νναγὰ οἷ 

ὈΠΒΘΟΙΏΪ ἀεδβίγαιοιοη τότ {Π6 ἀἀΥκΚ-οΙου ἀ-Θηνθορθα βοὴ οὗ ϑαίΐυση." 

ΟοΙΡΑΓΘ ἴῃ6 δηδίοσουβ 1 δίϊη ἔοττὴ οὗ δχρσθββίοη : αμάϊεδαηι ἐξ ἕξ, 
φιιηι ἀΐσεγε5.--- σέο. ὈΘροπαϊΐησ ὁπ ἄκουσα. ΤῊΘ Ραϊδοθ οὗ Ῥεϊθὰβ 
5 τηθαηΐ, ποΐ {ῃ6 οοδδη-δῦοάθ οἵ Νεθυβ. Ηδὰ ἐπὶ Ἰαϊίθυ θθθη ἰη- 

ἰοηἀθὰ, {ῃ6 Οτὐθοκ νου μᾶνθ Ὀδθθὴ πατρὸς σοῖο. ΑΘὮΠ165 δὰ 

ΩΘΥ͂ΘΓ θΘΘη ἰπ {Π6 οσθδη-ΠΟῦ56 οὗ ΝΝΟΥΘῈΒ ; δηά, Ὀ651465, {Π6 ββρᾶσα- 

ἰἴοη οὗ ΤὨδεβ ἔγοτη ῬεΙθὰβ 15 ἃ μοβί οιηθτὶο Ἰθσοπᾶ. Τῆθ Ὀατὰ 

ΤΩΔΚ6Β 0 τηθηϊίοη οὗὨ ΔΠΥ̓ Β00}ἢ} ἀΐγογσθ. (Οοηβο ϑδριέςηετ, αὐ ἴος.) 

κελαινεφέϊ. ΑΟ 5ιγκίηρ Θριμϑῖ, Ἐρρ θα ἰο {ῃ6 σοὰ οὗἉ Τὰϊπβ5 δπὰ 

τοιηρθβίβ, δηα ἀθβουθίηρ τὴ 85 θη ῃτοπθα δρηϊὰ ἀαγκαβί οἰουᾶβ, ου, 

85 ΥἹΓΡῚΙ ΘΧΡΓΘ5565 ἴξ, “"πιεάϊᾶ πὶπιδογιιηι ποσί." (ΟΘ΄ οτρ., ἱ., 828.) 

ΟΟΙΏΡΑΓΙΘ 1Π6 Θχρδηδίϊοη οἵ Ῥαββοῦν : “τπ ἀδβέγε ΘΟ ειοδίκε σελμίξετι." 
(1,ε:., 8. Ὁ.)-- οἴη. ΟΌΒΘΓΥΘ 16 ϑιῃρὶουτηθηΐὶ οὗ 8 ποιηϊπαίϊνθ νυ ἱτἢ 
186 ἱπδηϊξῖνο, {Π6 ΤΘίδγθποθ Ὀδὶπρ' ἰο {Π6 βάτηθ βυῦ]θοῖ συ 1ῃΠ6 Ὑϑγῦ 

(ἔφησθα) ἴπαὶ ΡΥΘΟΘαΒ5.----Α5 τοσασὰβ {ῃ6 6 ΓᾺ] ἔογοθ οὗ μ6 ἀδίϊνθ 

Κρονίωνι, δου] ποθ ἢ συϑῦξθ 67. 
400-404. Παλλὰς ᾿Αθήνη. Νορίυπα πᾶ 710π0, [Π6 Ἰαἰΐο. τποτα 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ, νγ ΓΘ ἔγθαυ θην Ὀγουσηΐἑ ἱπίο ΘΟ] ἰδίου συ Τόν ἢ θαϊ 

Μίποτνα, 1π6 θοϊονθὰ ἀαυρσηίοι οὗ 7Ταυρίϊογ, βϑιάοε, ᾿ θυθσ. ὙΥΟΙ ἢ, 

{ΠΕΓΕΙΌΤΟ, ΡΓΘέο 5 ἴῃ6 τοδαϊηρσ οἵ Ζεηοἀοία, ννἢο σῖνθβ Φοῖδον ᾿Απόλ- 
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λων ἱπδίοδᾶ οἱ Παλλὰς ᾿Αθήνη.---τόν γ᾽ ὑπελύσαο δεσμῶν. “" Ἡϊαϑί 

ΤΈΒΟῸΘ [5 ΒΆΤὴ6 ἀθ ἐγ ἔγοτη Ὀοπ 5." ΟΌΒΘΤΥΘ {Π|6 ἴΌΤΟΘ οὗἉ γέ ἰπ σοῃ- 

Ἰυποίίοη τ Ἰἢ τόν : “118. ἀδ ἐγ, ἱπάθϑα,᾽" “118. ραγιίουϊαν ἀοὶγ,᾽" 

«115 β8η16 ἀθὶγ.᾽" ΟΌὌΒΘΙΥΘ, 4150, ἰῃ ὑπελύσαο ἴΠ|6 ἴΌΤΟΘ οὗ ὑπό ἰη 

οοτηροβίτοη, “ ἀϊάϑι ἴγθϑ Ὠἷμα ἵγοτα [Πρ πεν ΓΘ ΓΘ Υ8,᾽" ἱ. 6., ἀπάον 
1:6 ΘΟΠΐΤΟΙ οἵὗἉ {δι 6 5. 

ἑκατόγχειρον. ““ΤῊΘ Βυπάτοα-Παπάθα οΠ6.᾽-- Βριάρεων. “Βτὶ- 
ὉΤΘΙΒ.᾽" ΤῊΪΒ ΠΆΓΉΘ 185 Βρροβϑα ἴο τηϑᾶῃ “1:6 Ῥουγθυα] Οὁη6,᾿ ἀπὰ 

ἰ5 τορατά θα ἃ5 ἃ ἀθυί γαϊϊγϑ ἔγοιῃ {Π6 δαἀ]θοίϊνο βριαρός. Τί 8 νου 

οἵ οὐβογγυδίίοη, ἐμαΐ, δοοογάϊησ ἴο ΖΠΐἴδη (Υ΄. Η-., 11), [86 ΟοἸυτμηηβ 

οὗ Ηθγου]θβ ὑγεῦθ οδ ]θὰ, ἱπ ἔμ ϑδυ!θϑὲ Ῥοβίγυ, αἱ στῆλαι Βριάρεω, 

Ἐ1Π6. ΟοἸυτηπβ οὗ Βυγϊαγθα 5." --καλέουσι ϑεοί. ἨΟΙΠΘΙ οἴθη οῖνθβ 
ἔν ΠΑΙΉ65 ἴο ΟὈ]Θοΐβ, 0η6 οΟὗἁὨ [Π656 θοίηρσ, δοοογάϊηρ ἴ0 Ὠίτη, [ῃ6 ἃῃ- 

ΡΘΙαϊίοη υβοὰ ὈΥ 1η6 σοάβ, ἂπὰ 1ῃ6 οἴμϑυ ἐπαΐ ϑιηρὶ ουθᾶ ὈΥ͂ τηθῃ. 

Οη 81} βοἢ ὁσοαβίοηβ, {η6 850-08 }|16 8 ἰδησιιαρθ οὗ {ῃ6 σοάβ ἰβ8 βὰρ- 
Ροβϑᾶ ἴο σῖνϑ Π6 οἱάθβδί ἔόστηβ οὗ δβχρυθβϑίοῃ, ΒΌΟὮ, ῸΓ ΘΧΘΙΉΡΙΘ, 85 

ὝΘΥΘ ΘρΙοΥθα ἴῃ 1Π6 Θαη!]θβί ροθίϊο Ἰθσϑθηᾶβ, νη θγθίπ 1ῃ6 σοᾶβ 

{ΠΏ 5 Ιγ 65 6 γ6 ἱπίγοάποθα 85 ΞρθαΚϑύβ, πα ν Ϊοἢ ΤΌΥΤΏΒ ΟΥ̓́ΠΔΙΏΘ5 

ὈΘΟΔΙΏΘ, ἱπ ΡΥΟΘ655 οὗὨ {{Π|6, ΤΏΟΥΘ ΟΥ̓ 1655 ΟὈβοϊθίθ; γῇ θσθαβ, ὈῪ 1ῃ8 

Ιδησίαρθ οὗ τηθη, ὮΘ ΓΘ 85 ἴῃ ΘΟΙΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟυΣγοπΐ Ἰάΐοτα οὗ ἢΪ5 

οὐπ ἀαγ. Ηδποθ {Π6 ΤοΙηΔΙ οὗ [Π6 Βομο]αβί : τὸ μὲν προγενέστερον 
ὄνομα εἰς τοὺς ϑεοὺς ἀναφέρει ὁ ποιητής. “ΤῊΘ ρΡοσί αἰἰγιθαΐθ5 [ῃ9 

ΤΏΟΥΘ δησίθηΐ Π8Π16 ἴ0 {Πη6 σο(β.᾽". ᾿Ξ 
ἄνδρες δέ τε πάντες Αἰγαίων᾽. “ Βαΐ 811] Πη6η 450 ρθοη." Οὔ- 

5ΒΕΥΥ͂Θ ὮΘΙΘ {Π6 ΡΘΟυΪΑΥ [ΌΤΟΘ οὗ τε. ΤῊΘ ροάβ παιηθά ΐπη ΒΥ ΥΘΕΚ ; 

ἃπᾶ ΤΙηθη αἶδο σᾶγθ Πΐμη ἃ ΠΑΠΊΘ, διέ (ῃ5 ΔΙ 6 Υ νγὰ8 ΖΡ ΘΟΗ.---- 
Αἰγαίων. ΤΠδ σἰσαηίίο θϑίησ ΒΕΓΘ δ] Δα ἰο δὰ ΗΠῪ Πθαᾶβ ἀπά 
ἃ Ὠυπάτοα Παπᾶβ. Ηἰἴβ ὈγοΐΠΘ 5 γοτο ΟὙδσ65 δηὰ Οοίζυβ, βοὴ υυἱἕη 

{Π6 58Π16 ΠυΠΏΌΘΥ οὗ μδδάβ ἀπά ἢαπάβ. ὙΠ τορσαγὰ ἴο {Π6 ρατϑηΐ- 
866 οὗ ῃ6 {Πγ66, μουγουϑυ, ἀποίθηΐ Ἰθσθηᾶβ αἰ Πσ. Ἡθβιοᾶ τη κθ8 

{Πθτὴ {Π6 5οη5 οὗ τη δπὰ θα; ΏΘγΘα5 ΗΟΙΏΘΥ νου] βθθη ἴο 

ἱπαϊοαΐθ Νορίιπθ 85 {Π6ὶγ ἐδ 6 Υ, ἂπ δοσοισῃηΐ ἰῃ ΜΠ ΪΟΝ 1η6 ΒοΠο]αβὲ 
ἄστϑαβ, γγη0, ἱπ Βρθακίηρ οὗ Ζξσφοῃ, ΤοιπάτΚ5, τὸν πατέρα Ποσειδῶνα 
κατεύράδευεν. ΜδΏΥ σοτΙηπηθηΐαΐουβ, ΠΟΥΘΥ͂ΘΥ, ῬΥΘίδυ 1Π6 ρϑαάϊρυθθ 

δίνθη Ὀγ Ἠρβίοά, ἀπὰ πη κα Νϑρίαπθ ἴο μᾶΥθ ὈΘΘῃ ΤΊΘΓΘΙΥ 1Π6 Γα ΠΥ - 

ἰη-Ἰἰὰνν οὗ Ζὥστοη, [Π6 ἸαξίοΥ πανυΐηρσ τηᾶττὶθά ἢἷβ ἀδυρσῃΐου Ογτηορο- 

Ιοῖα. (οὶ, Κονῖεα. εἄ. ὕει., ». 145.) ΤῊΘ (ἢγθ6 θθίπρβ5 Π6ΙΘ τηθῃ- 

ἰἰοποὰ 8.6 ΤΊΘΓΘ Ῥϑυβοῃϊοδίοπβ οἵ ἴη6 οχίτδογαϊ ΠΑΤΥ ῬΟΥΘΥ5 οὗ 

Ππαΐαγο, 85 ἀδυθίορθά ἴῃ θαυ Ὠ!υδκα8, συ σης Θγυρ ἢ, ἀπᾶ {Π6 

᾿κθ. 
404-406. ὁ γὰρ αὖτε βίη, κ. τ. Δ. ““ἘῸΥ {15 ὁπ6. ἴῃ Πἰβ (ΌΓΩ, νγὰϑ5 

Ὀαιίρου ἴῃ βίσθηρσίῃ ἰῃδη 8 5116. ΒΥ πατρός Νεορίυπθ ἰ8 πιθδηΐ, 
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πΒΘΕΒΘΥ νγὙ6 816 ἴο ταρδγᾶ ἢΐπη 85 1Π6 {ΔΙ ΠΕΙ ΟΥ [Δί Π6 -Ἰη-1ὰνν οἱ 
ΖΈσεαοι. (Οοπβαϊὶ ργθοθαϊηρ ποΐβ.)---γάρ. 'ΤῊῺΪΒ ΡΑΤΕΟΙΘ τϑίδιβ θ8οκ 
10 καλέσασ᾽, ἀπ απδῖστιβ 186 τβᾶβοῃ ΨὮῪ ΤΠδίϊβ οα]Π]θα οἢ ΠΪΠῚ ΤΟΥ 
δἷἃ.---αὗτε. Ναρίῃπθο, ἴῃ ππίοη ν ἢ 1Π6 ΟἾΠΘΥ σοάβ, ν᾽ὰ5 ΤΏΟΤΘ ΡΟΥ 

ΘΙ {Πδῃ ΤΡ ΓΘΥ ; Ὀυΐ ΒΙΓΙΑΓΘῸΒ ΟΥ̓ ΖΘ ΟΗ, ἴῃ ᾿ὲδ ἔμτηι, νγ85 ΒΊΤΟΠ ΘΙ 

δὴ Ναεαρίῃπδ. 

ὅς ῥα. ““ὙὙΠ0, ΠΑΙΏΘΙΥ," ἱ. 6... ἢ6, ΠΙΊΘΙΥ. 8 μᾶνϑ ἤθῖβ ἰπ 

Θτδακ δὴ ἱπβίδηςδ οἵ ἐμ8 οοπβίγιοίίομ 50 “τεααδηΐ ἴῃ 1,8{1Π,  ΉΘΙΘ 

186 τοϊαΐίνθ ἰ5 ἱπίτοἀυσθα διθυ ΟΠ6 ΟΥ̓́ΤΠΟΥΘ ἱπίθιτηραϊαίθ οἰδι565, 

ἃηὰ ἰδκ65 {Π6 Ρ]δ66 οὗ ἃ ῬΡϑύξοῃδὶ οὐ ἀθιηοηβίσγαϊγθ ρτοηοῦη. [Ιἢ 

ΒΌΘΝ Οοα565 {ῃ6 ρασίοθ ῥὰ ΟΥ ἄρα 15 δἀἀδᾷ ἴο {Π6 τΤα]αίϊγθ, ἰπ ΟΥ̓ΘΓ 
ἴο ἱπαϊ!]οαΐθ σθοδριτυἹαϊίοη, ἀπά 5μονν ἰμαὲ {πΠ6 ἐῃτοδα οὗ [Π6 παγγαΐϊνθ 

5 τεβυμηθᾶ. (Καλπενγ, ᾧ 800.) Οοιηρατθ Οἵο., ῬΠεὶ., ἵν., δ : “" γίγειι5 

ἐξέ ἱπα αἰϊδοίπιϊς ἀεῆτα ταάϊοῖδιι5 : φιί (ἴ. 6., ὮδδΟ Θῃ1Ὼ) πεπφιαπι 

μἰϊά υἱ ἰαδεξαείατὶ »οίεϑί,᾽ ὅχο.---κύδεϊ γαίων. ““ἘΧυΠ Πρ ἴῃ Πἰβ Πρ 
ΤΘΠΟΥΤΙ,᾽" 1. ε., Ργουα οὗ {Π6 ΘομΒΡΙ σΟῈ5 ρᾶτί Π6 νγὰβ ρϑυίοσιηίηρσ. 

τὸν καὶ ὑπέδδεισαν, κ- τ. Δ. ““ΤΗΪΒ οπ6 ἴΠ6 θ]ε5ββθᾶ σοᾶβ ὄβυὐξπ 
ἀτοδάβθα, ποὺ ἀἰὰ {ποὺ Ὀϊπὰ (9 ο0γ6).᾽ [1 ίθυα]ν, “ΠΟΥ αἰα ΠΟΥ 4150 

πα." ΟΌΞΘΙΥΘ ΠΟΙ ἴΠ6 ΡΘΟΌΪΙΔΓ ἴΌχοΘ οὗ τε. Α.5, οἱ ἰῃ6 οῃ8 μδηάᾷ, 

ΤΠΘΥ ἀγοαάθᾶ Βυί θα, 50 αἰβο, οη 1:6 ΟἾΠΘΥ, ΠΥ Ὀουπα ποΐ ΤΟρΡ ἰΕΓ: 

ΟΥ, ἴῃ 1Π6 1 Αἴ1π Ιάϊοτη, “μὲ τἰΐωπι πιεϊμεϑαπὶ, τα πες Ζουεπι υἱποϊεδαπί." 

ΤῊ Ἰασεπα ρδυίδ!ν ἀδία θα ἴῃ {ἴδ τοχὶ 15 δῖνθῃ ΤΌΣΟ {ῸἸ]Υ ΒΥ ΟΠ6 

οὗ τῇ 5ομο!αβίβ. Ταρ του, αὐου παυϊηρσ οὐίαϊποα Π6 βουθγοισηΐυ οὗ 

16 5Κί65, ἱπάυ!σοά ἴῃ ἃ ἐὐσαπ ποδὶ Θχθσοῖβα οὗ δ μουν, δπά 8 βθάϊ- 

τοι ἰῃ ΘΟΠΞΘΟΏΘΠΟΘ Δ1Ό56 δΙΠΟΠΡ {Π6 ΟἾΠΘΙ σοάβ, γγῆο ἑοχτηθᾷ {Π6γ6- 

ὍΡΟΙ ἃ ΘΟΠΒΡΙΓΔΟΥ ἴο Ὀϊπᾶ Πίτη. ΤΠοίΐβ, Βονγουϑσ, μαυῖησ Ἰθασπθᾶ 

ΤΠ6ΙΓ ᾿ηΐθη το 5 ὈΥ ΠηΘΔΠ5 Οὗ ΝΝΘΙΘΌΒ, ΠΟΘΙ Ργορἢδίϊο βῖσγθ, Ββαβέθηβα Ὸ 

186 αἰὰ οὔ ]ονε, αἰἱθπάβα ὃγ Βυίδγθῃβ, νυυδο ἐθυτι ἤθα {6 σοάβ ἔγοιῃ ἐμδὶτ 

Ρυγροβθ. “υρίζθσ, 85 ἃ Ραῃιβῃμηθηΐ, βυβρεηδθα ]0πῸ ὈΥ 1ῃ6 ντὶβίβ 

ἔτοσῃ ἴῃ6 5κῖεβ, δηὰ σοιητηδπαθα Ναρίθμθ δηα ἄρο!ὶο ἴο ὑγουΚ ΖῸΓ 

Τιοταθάοῃ, πὰ Ὀυ ἃ {π 6 νυ }15 οἵ ΤΊου. ᾿ 
407-412. καὶ λαδὲ γούνων. ““Απὰ (ΔΚ6 ΠοΙά οἵ πἰπη ὈῪ 186 Κη665.᾽" 

ΞΌΡΡΙΥ μὲν. ΟΌΒΘΙΥΘ ἴῃ 1Π6 σϑηϊξίν γούνων [Π8 ΤΟΐίΒΓΕΠΟΘ ἴο ἃ ρατὲ 

οὔ {Π6 Θπεῖγα ἤγαῖηθ. ΤὴΘ 808] αἰαἀθ οὗ ΞΌΡΡ Ια πὲβ νγὰβ ἰοὺ οἰδβρ 

[Π6 ΚηΘ65 οὗ [ῃη6 ΡΟΥΒοη δἀάγαββθα ἢ οὴ6 μδηά, δηᾶ ἰο ουοῖ ΗΪ5 

ΘΒ ΟΥ Ὀοατὰ ὙΠ ἢ 1η6 Οἴμθσ. ΟΟΙΏΡΑΤΘ υεῦβ 500, 5ε4.----αὖ κέν 
πως. “1, ΡεγοθδησΘ, ἱπ ΔΠΥ͂ γαΥ.᾽" Ὀὔβοινθ ἴῃ6 υνυ βῆ ἐμαὶ {ἐπ18 

ΤΩΔΥ͂ ὨΔΡΡΘΙ, πηρ θα ἴῃ 106 ρΡαγίίοὶα αἵ, ἃπὰ σοηβ]ξ ποΐθ οἢ ὑϑΊβ8 

θῦ. --- ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι. ““ Τὸ Ιοπὰ αἰά υπίο 1Π6 Ττο͵αη5." Ηθδτδ, 
88 ὈΘΙΌΓΘ, {Π6ΥΘ 18 ΠΟ {τη6515, Ὀὰϊ 1η6 δἄάνϑι ἐπί, ἐῃου σῇ ἠοττηΐησ 

ὉΠ6 δἱοπάρα ἰάθα ἢ 16 νοτῦ, τϑίαϊπβ, Πθυθυί 6 1655, 115 αἰβεϊποὶ 

Δάν 8] βρη δοδίίοη. 
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τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας, κ. τ. Δ. ““Απῷ ἴο Ὠθιὴ ἰπ {πΠ0886 οἴπουβ, [ῃ6 
Οτεοκβ, δὲ {παὶγ βίθγηβ, δηᾶὰ τουηᾶ ἀϑουΐ 1Π6 56ὰ (5ῃ016), σοϑί{ἰπρ 
5Βἰδυσηίογοα (411 {π6 Ὑν } 116). ΑΘ. Τϑραγὰβ 1Π6 ἴοτοθ οὗ ἔλσαι Π6ΥΘ, 

σοηβοϊέ Βαυϊίπηαπη, Γ,ετὶϊ., 5.0. ΤῊΘ Βίθυπϑ οὗ {Π6 γ6550]5, 85 {Π656 

ἰὰὺ ἄγανγῃ ὑρ οα ἴπ6 Ὀθδοῖ, νγθγρ ἰυγηθὰ ἰονναγᾶ {ῃ6 Ἰη]απὰ ρᾶτίβ, 
ηά {Π6 ῚΓ ρτονβ ἑονναγά {ῃΠ6 5θὰ. ΤῊ ΐβ νγὰ5 ΔΙ ΑΥ5 ΟΒΙΟΠΊΔΓΥ Δί Υ 

γογᾶσθβ. ΑΒ 165, [που ρίούθ, νυ 865 {Παΐ 1ῃ6 αὐ ΚΒ τᾶν Ὀ6 ᾿6ῃ)- 

τηϑὰ ἰηΐο ἴπΠ6 βρᾷοθ Ὀθίνγθβοη {π6 ἢγβί 1ἰπ6 οὗ β᾽ὴρβ5 ἀπᾶ {6 Ἰαπά. 
Οὐμιράγθ ποΐθ οἢ Υθῖβ6 30θ.---ἐπαύρωνται. “ΜΔΥῪ Θῃη͵0γ." ἸΙτοηϊ- 
68].---ὴν ἄτην. “ΗΒ 61} [Ὁ]1Υ. Τῇ ἰθύη ἄτῃ ἄρρθδὺβ [0 ΠΏΡΙΥ͂ 

ἢΘΙΘ ἃ Κἰὶπὰ οἵὗἉ υ οἶα] ὉΠ Πά4Π655, ἱπῆϊο θα οα. δυσίηρ τηοτίδ!β, ὉΠ 6 Υ 
1η6 ἱπῆσσηοθ οὗ ΒΟ ΠΟΥ σογηγηζ ἀθ6 5 νυ ὨΙοἢ ἤπΑΠῪ ἱπάποθ {Π6 1 

οὐ ἀδβίγαοέίοη. (Οοτηρασθ Ῥ εαηιδ᾽ 5 Ηοπηιέτιιβ, ᾿. 82.)-- ὅτ, ἘΦΥ 
ὅτε. “ὙΠθη.᾽" Νοῖ [ῸΓ ὅτι. : 

418-410. κατὰ δάκρυ χέουσα. “Ῥουτίηρ ἄοννη 1Π6 ἰθατ." Οὔὕ- 
ΒΕΙΥΘ {ῃ6 δάνϑυθ!αὶ ΌΤΟΘ οἵ κατά.---τέ νύ. ““ὙΝὮΣ, ἱπαθοα." ΑπΠδ]- 

ΟΒΟῸΒ ἴο {π6 1, αὐϊπ φωΐάώπαπι.---αἰνά. ““ὉπΠΠΑΡΡΙΥ,᾽ ὁ. 6.) ἴῃ ἂπ δυ]] 
μοαγ. ΤΏΘ πϑαΐου Ρ]υγαὶ οὗἩἨ 1Π6 δἀ]θοίϊνθ 18. Πθσθ διῃρογθά δά- 
γΘΥΌΙΔΠγ, ἰηϑιθαᾶ οὔ [η6 τοσυϊαῦ δάνθυθίαὶ ἔοττω αἰνῶς. 

αἴθ᾽ ὄφελες ἧσθαι. ““ὙΥου]ὰ {παῖ πο ννγαβί βιε{ἰπρ.᾿" ΤὨΘ Ξομο]αβέ 
γα 5 ἦσθαι ἴο ἃπ ἰά16 ἀπά ἱπδοίϊνα 1Π|{8 (φησὶ δὲ ὅτι προεθέμην ἂν σὲ 

ἄπρακτον βίον ζῆσαι). Νοῖ 50, Πονγθνθσ. ΤῊΒ βρίτι' οὗ {π6 νυ]βῇ 15 
οοπίαϊποα ἴῃ ἀδάκρυτον ἀπ ἀπήμονα.---ἐπεί νύ τοι, κ. τ. Δ. ““5΄ποθ,. 

Ἰηἀθρά, {η6 {αἰθα ρμοτγίίοη οὗ θχἰβίθποθ απΐο {Π66 15 ΤῸΥ ἃ ΥΘΥΥ Βποσί 

{ἰτη6, ἀπ ποΐ δὲ 81} υϑυῪ Ἰοησ.᾽" [Ιῃ {Π6 οἰά Ιδησααρσα [ἢ 6 58π|6 ἰᾶθα 

ἰ5 οἴϑθηῃ δβχργθββϑά ὕνῖθθ, οΠ06 ΔΗΪΓτ δἰ ν ΘΙ Υ, ἃ πα ἱπητη θα δέ θ! {ΠΘΥΘ 

ΔΙΕΥ πορΑι Υ6]Υ.---μέίνυνθα. ὙΠῸ δανογθβ μίνυνθα ἀῃᾷ δήν ΘΟΙῺΘ ἴπ 
Β6ΙΘ Ί ἃ βοτί οἵ δἀ]θοῖϊνθ ἴοσοθ. 50 νγᾶ πᾶν ὥς [ὉΓ τοῖος, ἴῃ 11.. 
ἷν., 318, ἀπ βἰβθνῃθγθ; χαλεπῶς [ὉΥ χαλεπόν, ΠΠ., υἱϊ., 424, ὅτα.---. 
πέρ. ἙἘφαϊναϊοηΐ ΠΘΤΘ ἴο {πΠ6 1,αἰΐη ναϊάο. ι 

417-420. περὶ πάντων. ““ΑΒΟΥ͂Θ 81}. ΟὈΠΊρΡΑΥΘ γ ῦβοβ 968 δπᾶ 
281.---ἔπλεο. ““ΤΠοὺ δτί." ῬῬΓΙΟΡΘΙ͂Υ βρθακίησ, “ποὺ νγαβί δπᾶ 
51} αὐτί. ὙὍΤΠ6 πηροτίθοϊ οἵ πέλομαι ᾿ὰ5 ὙΘΥΥ͂ ΘΟΙΏΙΠΟΠΪΥ͂, 85 ὮΘΥΘ, 

1ῃ6 ΌΤΟΘ οὗ ἃ ργδβθηΐ.-- τῷ. ““"ΤΠουθίοτθ." ἘΕῸΥΣ τούτῳ, ἱ. 6., διὰ 
τοῦτο.---κακῇ αἴσῃ. “Ὅπίο δῃ 6Υ]] ἀδβίϊηγ."--- τοὶ ἐρέουσα. “Τὸ 
ΘΟτημηπησαίθ [ῸΥ {Π|66,᾽ ἡ. 6., [ὉΓ ΤΥ σται ἤοαίίοη : τοῦ [ῸΙ σοι.--εῖμ᾽ 

αὐτή. “41 τηγ561 ὙΠ] σο.᾽ ΟΟΙΏΡΑΓΘ, ἃ5 τορᾶγάβ [Π6 (ὍΤΟΘ οὗἁ εἶμε 
ἤθγθ, ἴ[ῃ8 ποΐθ οἢ υϑῖξβθ 169. 

ἀγάννιφον. “ΤῊΘ ὙΘΙΥ 5ΠΟΝΥ.᾽" ΗΙΏΘΥ Πα5 ἤθῖθ ΟἸγτραβ ἴῃ 
ὙΙΘΥῸ ΤΊΘΥΘΙΥ 85 ἃ τηουπίαϊη, ἀηἃ {ΠΘΥΘΙΌΤΘ ἀθβουίθ65 ᾿ξ 85 μβανίησ 15 
ΒΌΓΤΩΠΪ σονθγθὰ ἢ 5πονυ. Μοάθγῃ ἰγᾶυθ ]θβ ἄρτθθ ἴῃ 1ῃϊ5, ἀπὰ 
ΡΟΥΙΓΑΥ ΟἸΥ ΠΡ 85 ΠΘΥ͂ΘΥ ἴγ66 ἔγοπῚ ΒΠΟῪ δὲ {π6 ἴογ. (οάιδεῖϊ, 
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ΟἿἷαςς Τοῦτ, 0]. 1ϊ., Ρ. 108.).» ΘΗ, μουν θυ υ, [η6 ροθῖ μ85 ΟἸγτηραβ 

ὈΘίογΘ ἰδ ἱπηδσί παίϊοη 85 {Π6 δθοᾶθ οὗ ῃ6 σοάβ, 81} 15 Ὀτρηΐ δηᾶ 

ΟἸΘαΥ, ἃ ὯῸ Ιηθῃΐοη Ὁ ΔΙΘΥΘΥ 18 τηδὰθ οὗ ἃ 5ΠΟΨΥ τηουηίδίπ, 

(Οοηβυ γοίοεκεν, Ποηι. Θ ορΎ., Ρ. 6.) 

422--424. μήνι’ ᾿Αχαιοῖσιν. ““Ἰηάθ]σα {ΠΥ γαίῃ δραϊηβί {Π8 

Οτθοκβ." ΜοΥθ ΠἰΓΘΥΆΠΥ, “06 ΔΏΡΥΥ ὙΠ [πΠ6 ατθθκβ."---ἐς ᾽Ὥκεαν- 

ὃν, μετ’ ἀμύμονας, ἄο. “Τὸ ΟΟσΘΔΠΕ8, ἀΙηΟΠ σ᾽ [Π6 Ὀ]ΔΙΏ61655 ΖΕ 1ο- 
Ρίδηβ, αηΐο ἃ θαηαυθί." Α'8 γτϑραγὰβ {Π6 αἰβιϊηοίίοη Ὀθίννθθη ἐς ἀπὰ 

μετά, ὙΟ55 ΘΟΥΥΘΟΙΥ ΤΟΙΏΔΥΚΆ, {πᾶ {Π656 ἔνγο ῬΥΘΡΟΒ ΠΟΠ5, ΟΥ̓ΤΑΙΠΘΥ 

δάνουθβ, ΓΘ {γΓΘαΌΘΏΤΙΥ 50 Θηρὶ ουθα ἰπ οοπηθοίίοη Ὁ ἩομηΘυ, ἐμαὶ 

[Π|6 ΤΟΥΠΊΘΙ 85 ΤΘίθυθηοθ ἴο ἴΠ6 Ρ]866, {Π6 Ἰαἰ6Υ ἴο 7Π6 Δ55θι θ]αρ6 

δποοσηίΐογοα ἱπογο. (Κα. ΒΙ., 1., Ρ. 200.) 

ἐΩκεανόν. Αοοογάϊηρ ἴο ἩΟΙΏΘΥ, [Π6 Θδσίῃ 15 ἃ οἰ ΓΟΌΪΑΥ Ρ]Δη6, ἃπᾶ 

ΟΟΘΔΠΕΒ ἰ5 Δ ᾿ΓΩΤΏΘηΒ6 5ίγθδση οἰσο! ηρ δτουηᾶ ᾿ξ, αηὰ ἔγοτῃ τυ Βΐοἢ [Π6 

αἸΠθυθηΐ Υὐνθὺβ σὰ ἱπΠ]απα ἴῃ ἴΠ6 Τ ΠΟΥ οὗὨ Ὀᾶγ5. ΗοΙΊΘΥ ἰθυτηβ 

1ῃ6 Οσθᾶπαβ ἀψόῤῥοος, ὈΘοδιβθ ἰδ {ππ85 ἤονγθᾶ θδοῖκ ἱπίο [{561.--- 

Αἰθιοπῆας. ἌΠΟ {πμ6 Ἡοτηθγὶο ΠΙΟρΙδἢ5 ὑγΕΥΘ 15 ἃ τηδίίοσ οὗ 

ἀουθί. ΤῊΘ ροϑί θἰβθίνῃξσθ βρθᾶκβ οὗ ἔψο αἰν᾽βίοῃβ οὗ {ῃθῖη, 0Π6 

ἀνθ! Πποᾶσ {Π6 τὶβίηρ, [Π6 ΟἾΠΘΥ ΠΘΔΥ {Π6 Βοίιηρσ οἵ [Π6 βὰη, Ὀοΐἢ 

Βαυΐϊηρσ γον Πα νἰβᾶρθβ, ΤΤΌσΩ {ΠΘῚΓ ΡΤΟΧΙ ΠΥ ἰο [Πα ἸὈΤΩΪΏΔΤΥ, 

δηᾶ θοΐἢ Ιϑδαϊηρ ἃ Ὀ]155{] θα βίθησθ, θΘΟΔ.56 Πἰν]ηρ᾽ Δρηϊα ἃ βοοᾶ οὗἉ 

Ἰρῃξ; δηᾶ, 85 ἃ μαῖα γα] Θοποοτηϊΐαηΐ οὗ ἃ Ὀ]55{] δχἰβίθηςθ, Ὁ] π]6- 

1655, ἃπα ργο, ἃπᾶ ἴγ8 8 ΠῸΠΙ ΘΥΘΥΥ Κἰπα οἵὗὨ πιουὰὶ] ἀβἢϊοιηθηί. ΒΥ 

1:ῃ6 Εἰαβίθυη ΖΕ Ὠορίαηβ, ἩΟΓΊΘΥ 185 σθηθυα! νυ Τπουρηΐ ἴο0 τηθδη {Π8 

᾿τη γον "θα παίϊνγοβ οὗ Βουςμθγη Αταθῖα, ννμὸ Ὀτουρηΐ {Π6ῚΓ γᾶ 65 ἴῸ 

ΒΙάοπ ; πᾶ Ὀγ {π6 ὙΥ δβίθσῃ “ΖπΠϊορίδηβ {π6 Τἰῦγαπβ. ὙΘΙΟΚΟΥ, πονν- 

ΘΥΘΙ, ἰβ ἴῃ ΤΆΥΟΥ οὗ τηδκίηρσ [η6 Ἰερθηᾶ οὗ 1ῃη6 Ἐϊαβίθσῃ “Π Πἰορίδ ἢ 5 

ἴο ἢδΥΘ Δ.ΪΒΘΠ ἔτΌΤα ΒΟη6 ΟὈΒΟΌΓΘ δοαιδὶπΐδηοθ, οἡ [Π6 ρατί οὗ 1ῃ6 

Οτθοβ, συ ἢ [Π6 Ιαπὰ οὗ ΟὈΙΟ 5. (οηιετίβοιε αἐορΎ., Ὁ. 87, δεᾳᾳ.) 

μετὰ δαῖτα. 'ΤΠΘ σοᾶβ Παύθ αἰΐθπά ἃ Ὀαπαιθὺ ΟὐἨ στθαΐ {δβίϊνδὶ 

δἴνϑη ὈΥ 116 Ὁ] Π161658 δηᾶ ρου τὰ66 οὗ {Π6 ΖΕ Πἰορίδηβ, θὰΐ νυν ῃϑίἢ- 

ΘΥ σίνθη ὈΥ 1πῸ Ἐϊαβίθυῃ οὐ ὙΥ̓ ββίθσῃ τὰ66 15 πού βίαϊθα Ὁ. {Π6 ροεῖ, 

- [Ὡ6 οοτηήοη ἰθχὶ 88 μετὰ δαῖτα, ἃΞ 6 ἢᾶγ6 σίνβη ἰζ. ὙγοΙΓ 
ἃπὰ Ηθρυπθ, ΠΟΎΘΥΘΥ, [Ὁ] οννὶησ Αὐϊβίαγομυβ, σῖνα κατὰ δαῖτα, ἴῃ ΟΥ- 

ἀεγ 10 ἃνοίὰ {Π6 ἀουῦ]8 μετά. Βιυΐ κατὰ δαῖτα, ἃ5 ΘΡΙΓΖΠΘΙ ΥὙΘΙΏΔΥΚΒ, 

Οδἢ ΟΠΙΥ͂ 55 Ἡ ΠΥ αὐ οἴδωπι δἰδὲ ραγαπάπηι, ΝΥ ὨΙΘΠ 15 σου ΠΥ ποῖ 1η86 

τηθαπίησ Π6γΘ. Βδβίάθβ, ἰμΠαΐ ἩΌΙΏΘΥ 15 ποῖ ΔΥ̓ΘΥΒ6 ἴο {ῃ6 τϑρϑυϊιοῃ 
οὗἉ ρσυϑροβί0η5, [πη6 ΦΟ]] ον ησ ραββασθβ 71} δου πάδη Ὁ 5Βῆονγ. 71]., 

ΧΥΪΙ., 48) : τὼ δ' οὔτ᾽ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν ᾿Ελλήσποντον ἠθελέτην 

ἰέναι.---Οἀ., ἱ., 188 : πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ ἀλλοθρόους ἀνθρώ- 
πους.---11., χχὶϊ., δ08, 5εῳ.: εὕδεσκ᾽ ἐν Δλέκτορισιν, ἐν ἀγκαλίδεσσ 

τιθήνης, εὐνῇ ἔνι μαλακῇ, ὅχο. 
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425-497. δωδεκάτῃ. ΞΘΌΡΡΙΥ ἡμέρᾳ, ΜὨΪΟΝ 15 ΔΙΓοδαν ἱτηρ! θα ἴῃ 
χθιζός.-τ τοι. “51 Ἀ5ΒΈΤΘ ἴΠ668.᾽ ΜΟΥΘ ΠΓΘΤΑΙΠΥ, “Κ ΓῸΥ 1Π|66.᾽ [Ιπθοιἢ 

115 ἀπ {6 ΤΠ οννίηρ Π1π6, τοί ταυβὲ ὉὈ6 τορσατά δα, ποί 85 [ῃ6 ογάϊπδτυ 
Ρᾶτίϊοϊθ, θὰ: ἃ5 [Π6 ἀαίῖνο οἵ (ἢ 6 ρστοποῦῃ, {Ππᾶΐ 15, τοί ἴῸΓ σοί. (Νᾶ- 

φεϊεϑαεῖι, Εχεοιγ8., ἴἰ., Ρ. 178.)-ττκαὶ τότ᾽ ἔπειτά τοι, κ. τ. Δ. “Απὰ 

θη 1πουθυροη ΨὙΜΠῚΙ 1 σο, 1 Ῥγοιηΐϊβθ ἴη6θ, ἐο {Π6 Ὀγδαζθη-θαβοὰ 

τηϑηβίοῃ οὗ 70ν 6." 1 ΈΘΥΔΗΥ, ΚΠ] ρῸ ΤῸΓ {Π66.᾽--μὲν πείσεσθαι. 
Γῆ δ Π6 Ὑ}1}] δοαυΐθβοθ." ΜοΊθ ΠΓΘΥΑΙΠΥ, “1παὲ ἢ6 ὙΠ] ρουβαδὰθ 

᾿ἱτηβ Υ (ἴο ᾿ἰβίθῃ ἴὺ ΤΥ ΡΓΘΥΘΙ).᾽" 

429-430. ἐὐζώνοιο γυναικός. ““Οπ΄ δοοσουπέ οὗ [Π6 νγε]]-οἰποιϊαγοᾶ 
Τδτη 816, ἑ. 6., ἴῃ:6 ἴδιηδ]θ οὗ συδοθία! ἔστη. ΟΌΒΘΥνΘ ὮΘΥΘ ἰῃ6 δια- 

ΡῬἰοντηθπΐ οὗ 1η6 σϑηϊξῖνθ, ἰο ἀθποίθ “'π στϑϑρθοῖ οὗ" ““οπἡ δοοουπηξ 

οὗ" ὙΠΕ6ΓΙΘ ἰ8 πὸ πϑϑὰ ψνηδίθυθ οὗ βυρρι γἱηρ ἕνεκα.---τήν ῥα βίῃ 

ἀέκοντος, κ. τ. Δ. “ὙΥΏΟΙΩ, ΠΑΙΉΘΙΥ, ΠΟΥ δὰ ἰακθῃ ἄυναΥ ΌΥ ἴΌΓΟΘ 

ἔτοτη πΐπη ἀη 1 ησ." ΜοΙθ ὨΠΓΘΥΑΙΥ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, “ ΟΥ̓ ἔΌΤΟ6 ἴῃ τὸ- 

ΒΡοοΐ οὗ Πΐτη ὉΠ Πρ,᾽ ὁ. ε., Θχθσοϊβοα τονγαχᾶ ἢἰπὰ ὉπνΠηρ. 

Οὔβευυθ μαὲ τήν ῥα ἰ5 Τ0Υ ἦν ῥα, ἀαῃμᾷ σοπβαϊξ ποίΐίθ οἢ σϑῦβθ 405. 

451-485. ἵκανεν. ““ὙΥ͂ἃΒ Ῥγοοθϑάϊησ, πηθδην ἢ 6." ΜοΥθ 116 Γ8]- 

ἸΥ, ““νγὰβ σοτηΐηρ.".--οἱ δ᾽ ὅτε δὴ ἵκοντο. ““Ἀπὰ ἬΘΗ ἔΠ656 πον ὑγθυΘ 
ΘοΙη6."--στείλαντο. ““ ΤΉΘΥ ζαγ]6ἃ.᾽.---ϑέσαν. ΒΌΡΡΙΥ αὐτά.---ἱστὸν 

δ᾽ ἱστοδόκῃ πέλασαν, κ. τ. Δ. ““Απάὰ 1Π6 τηαβῦ ἐΠ6ΥῪ ὈτουρὮϊ ἴο 115 
τϑοθρίδοϊθ, μβανὶπρ Ιουγογθᾶ [Ὁ φυϊοκῖν ὈΥ τοραβ." ΒΥ 1Π8 ἑστοδόκη ἰ5 
τηθαπΐ 106 ΡΪδοθ ἴῸΥ τϑοθὶνἱπρ [ῃ6 τηδβί ὑγἤθη Ἰονγοσθᾶ, νυ ἢ ]6 ὈῪ 16 

πρότονοι ἅΥΘ Ἰηἀϊοδίθα [Π6 ΤΟΡΘ8 ΟΥ̓́ΤηαἰΠ-5ἴΑΥ5 ραββίῃρ Οὐοὺ (ῃ6 μϑαᾶ 

οὗ 1Π6 τηδϑὲ δπὰ βϑουγϑὰ δ θοΐἢ [ῃ6 ΡΓΟῪ δηᾶ βίθσῃ. Ηθῃοθ, ἂϑ "6 

Τηδβῖ 580Κ 'ἵπ 9Π6 αἰϊγθοϊΐοῃ ὁπ. Ὀθίπρ' Ἰουγοσθᾶ, {η6 βίδυ ἴῃ {Π8 οἰ ΠΥ 

ἀϊγθοιίοη σου] ΚΘΘρ [Ὁ ἔτοτη ἀθβοθπάϊηρ 00 ταρί ϊγ. (Οοπβοὶ Τόγρ- 
δίγα, Απιΐᾳ. Ηοπι., Ὁ. 812.) 

-τὴν δ᾽ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς. ““Απᾶ {ΠΥ τουνγοὰ ΠΟΙ [ῸΓ- 
τγατὰ ὙΠ ἢ ΟαΥ5 ἰπΐο ΠΟΥ τηοογαρε." ὙΥ6 Πᾶν ρίνϑη, νυ τ Θρ ἔΖπου, 

προέρεσσαν, 16 τοδάϊηρ οὗ 5ΘΥΘΓΔΙ σ ΓΑΙ Δ ἢ5, ἰπβίθαα οὔ {Π6 
προέρυσσαν οὗ ἴῃ6 ΟΥΪΠΑΙΥ ἰαχί. ΤΠΘ νϑτῦ προερύειν 15 ποΐ,ἴο ἴτὴ- 
ῬΕΙ͂ ὈΥ τηθδῃ8 Οὗ Οο475, θαΐ, ἴο ἀγὰρ {ὈΥνγαστ ἃ ΟΥ̓ ἸϑυΠοἢ, ἃ5 ἴῃ ὙΘΥ5Θ 

908. Αοοοτάϊηρσ ἴο Ευδίαίῃϊιβ (αὦ Οά., 9, 73), προέρεσσαν νγὰ5 10 

τοδάϊηρ αἴϑο οὗ Αὐϊβίδαγομῃυιβ. Οὐοηβο ΞΡ [ΖΠΘΙ 5 ΓΘ Δ ΚΒ, 'ἴπ Ορρο- 

βίτοη ἴοὸ ἔπ ο56 οὗ Ηδθυπο δπὰ ο55. 

436--437. εὐνάς. ““ΤῊΘ 5ΙΘθρευβ." ὩΤῆθβθ ΕΙΘ ἰατρα ἴθ θϑ 

ἐἤτοννη οὐΐ ὁπ π6 5ῆοτγθ, ππίο γος 16 ἨδΙβθυβ νγϑῦθ τηϑδᾶθ ἰαβὶ 
ἔγοτῃ 186 βίθγῃ οὗ ῃ6 βῃϊρ. ΑποΠΟΥΒ Το 6 ποῖ Κηονγη ἴῃ {Π6 Ὠθσοῖο 

ἃδ65.---κατὰ δὲ πρυμνήσι᾽ ἔδησαν. ““Απά ἄοννῃ ΣΠΘΥΘαηΐο ΤΠ Υ θουπᾶ 
186 βίογπ- αϑίβ.᾽᾿ Οὔβουτθ {Π6 δἄνθγθίαὶ {ΌΥΟΘ οὗ κατά.---καὶ αὐτοί. 
ὐΙΏΡαΥΘ {Π6 5ομο]αβὲ : οὐ μόνον ὧς εὐνὰς ἐξέθαλον, ἀλλὰ καὶ αὖτοι 

2 
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ἐξέθαινον.:--- βαῖνον ΤῊΘ ᾿τηροτίδος 15 ΠΟΘ ὑυ ν οἱ ποίϊοθ ἴῃ 16 

αὐιαβί οὗ 50 ΤΏΔΥ δου βίβ, ἃηᾷ ἱπασαΐθβ ἃ σουηϊηρ' ΤΟΥΤῚ Οὗ ΒΘυ ΥᾺ] ροΥ- 

Β0Π5 ἴῃ βυσοοββίοῃη. ΤῊ γ]Ἱο τη5, οὴ 1Π6 οἴ Υ μη, τ ἀτσίνθη ουΐ 

ἴῃ ἃ ὈΟΑΥ͂ ; ἃπά 80, ἀραΐῃ, ΟἹ γ 5615 ΘΟ 65 [Οὐ τἢ ἱπα]ν 4181} ν, ΠΟΥ 

[Π6 δογὶβί 5 ἀραΐῃ Θι}ρ]Ουθα.---ἐπὶ ῥηγμῖνι. ΤῊΘ δάνθυθίδὶ ἐπί τη ον 

ἀδηοίθβ {π6 ἀἰϊγθοίίοη οὗ {Π6 δοίϊοῃ ἐμαΐ 15 θχϑουΐθᾶ, δηᾶ 85 {15 δο- 

1ἸΟη 15 ΘΟη ἰΠΠ64, ΟΥ̓, ἰῃ ΟΥ̓ΠΘΥ νγογδβ, 85 ΤΠΘΥ συϑιηδὶῃ ΒΟΙΏΘ {ϊπη6 ΟΝ 

1:6 5ΟΥΘ, {μ6 ἀαἰίνϑ ἰβ διιρὶουθά. 
438-441. βῆσαν. “ΤΏἬΏΘΥ οαιιβαα ἴο σο.᾽ ΟὈπβυ]ΐ ποΐθ οἡ ὑυϑΥβ6 

810.---ἅνηὸς ποντοπόροιο. ““ἙΥΌΓ. [Π6 ΟσΘδη- γαυθυβίηρ βῃϊρ." --- τὴν 

μὲν ἔπειτ᾽. ““ΤῊΪΒ ἔδιμα]6 {πουθυροη.᾽"--πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ. “ΤἸῃ 
[Π6 Βαπαβ οὗ δου {Π 61. 1 ΐθυ αν, “ἴῃ [Π6 Παπᾶβ ἀπο ΠΟΥ [6 Υ.᾽ 

442-448. πρό μ᾽ ἔπεμψεν. ““ϑ'Θηΐ τη6 [οΥ." ΟὈΙΏΡΑΙΘ ποίθ οα 
γΘΥ56 8, προΐαψεν, ἀπ ΟΠ νΕΙ56 195, πρὸ γὰρ ἧκε.---ῥέξαι. ΟοπΒυ 
ποΐθ Οἢ ὑϑῖβθ 147.---ὄφρ᾽ ἱλασόμεσθα. “Ἰῃ οΥΘΥ {πᾶΐ νγ8 ΤΩΔΥ Ρτο- 
Ρἰταἰ6.᾽ ΤΠΘ βυθ)]υποίϊνθ, τυ Ἱἢ ἐπΠ6 πηοοᾶ-γ ον ὶ βῃογίθπϑα..--νῦν. 

᾿Π ἐἐ  αἴοῖγ." --πολύστονα κήδε. “ ὧν 065 Ρτοάποίνθ οὗ ΤΏΔΠΥ σΤΟΔ 5." 

- ὁ δὲ. “ΤΠ6 οἴδμου, {μϑγθυροη." Οοηβαϊέ ποίθ οὴ συ ϑῦβα 391.--- τοὶ 

δ᾽ ὦκα.. “ΑΠπαΈΠΘΥ αυΐοκν." Τάξογα!ν, “ δηᾶ {Π656 4υ] ΟΚΙΥ.᾽ τοὶ [ῸΤ 
οἱ.---- ἑξείης. ““Ἰὴ οοπίϊημπρᾶ οΟΥ6Υ.᾽" ; 

449-450. χερνίψαντο δ᾽ ἔπειται “Απᾶ ἴῃθη [ΠΟΥ γαβηθα {ΠΕ6ῚΓ 

Βδηά5.᾽" 8 πονν ϑηΐϑὺ Ρροὴ 1Π6 ἀδίδ1}5 οὗ ἃ βδουιῆσο, δηᾶ [Π6 [δαϑβὲ 

σοπβϑααθηΐ θτθοη. ἘΒρίουϑθ {η6 οἤϊοϊαϊϊησ Ρθυβοηδρθβ ΟΠ 64 ΔΗΥ͂ 

τῃϊησ ὈΘΙοησίηρ ἴο [Π6 5ΔοΥ ῆσθ, {Π6Ὺ ΑἸνν αν 5 νναβηῃθα ἐπ]. Πδπαᾶβ ἴῃ 

Ἰ5ΊΓ] νγαΐϑυ, {παΐ 15, νγαΐθυ οοηβθοζαίθα Ὀν ἃ τυϑ]ὶσὶουβ Υἱΐθ.---καὲ 

οὐλοχύτας ἀνέλοντο. ““Ἀπᾶ (00Κ ὑὕρ {Π6 5α].6α ὈΔΙ]ΘΥ-Τη 68]. ὙΤΠῈ 
Ὠθδᾶ οὔ {Π6 νἱοίτα, ὈΘίουθ 1 νγαὰβ ΚιΠ6α, νγὰβ 'π τηοϑί οα565 βίτοννϑα 

νΥἢ γοδβίθα θαυ] υ-Ἰη6 8] (οὐλόχυτα οΥ οὐλοχύται) τηϊχοα τ] 56]Ὁ ; 

ὩηΒυγογίηρ ἴο {Π6 γιοία 5αῖξα οἵ ἴΠ6 1 Α{1η8.---τοῖσιν δὲς ΟΟπΠΒυΪ ποίθ 

9ῃ ψ 788 58.---μέγάλ᾽. ““ἘΞΔΥΠΕΒΕ]Υ." 
451-450. κλῦθί μευ, κ. τ. Δ. Ἐδρθαίθα ἴγοῖη γϑυβθ 87, ἄσ.---ἤὔδῃ 

μέν ποτε πάρος. “ΑἸΤΘΔΑΥ͂, Οἡ Οὴ6 ΟΟσΟδΒΙ0η ὈΘίογθ (15. 78 

Βανθ τϑίαϊπθα ἤθσθ ἴῃ6 σοϊητηοη γϑαῦίησ, τυ Ηθυπθ, ὙοΙΐ, δηὰ 

Νβρσειβθαομ. ΞΡ ΖΠῸῚ σῖνθβ ἢ μὲν δή ποτε. ---τίμησας μὲν ἐμέ. 
ΓΒοῖ αἰᾶβύ ΠΟΙΟΥ͂ Πη6, ἱπ4 668." ΤῊΪΒ 1ἰπ6 15 ἴῃ δρροβί[οη Π ἢ 

16 ὁη6 {πδᾶΐ ργθοθᾶθβ, δηὰ ἤθῆθθ ἃυβθ5 {Π6 δϑυπαάβίοῃ, Οὐ αΌ5Θ ΠΟΘ 

οὗ 1ῃ6 οοηπροίίηρσ σοηαποίΐοη. ΟΌΒΘΥΥΘ, 8150, {πᾶΐ τίμησας, ἃ5 

Βιιονγη ὈΥ [6 δοσθηϊαδίίοη, ἀπ {ῃ6 ΡΥθβθποθ οὗ μέν ἃπά δέ, 15. 1Π86 

δογίβί ἱπάϊσαῖνθ, δηὰ πού {Πη6 ραγίοἰρθ. ὙΤΠ6 Ἰαΐου νου]ὰ Πᾶνα 
θθθη υυυϊ ρθη τιμήσας, ᾿18 ἤΠ8] 5Υ114016 θὈδὶησ Ἰοηρ.---ὐδ᾽ ἔτι καὶ νῦν. 

“Απᾶ ποῦν 51}} {υίΠοΥ, 4150. ἠδ᾽ ἰ5 ἴου ἠδέ, ποῖ ἤδη.---ἤδη νῦν 
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5 ὙΤῊΒ ΘΙ ἰηβίδηϊ.᾽" ΜοΥΘ ΠΠΘΓΔΙΠΥ, “πον, (6 Υ 6} πον." Ὑπ 

δβααϊίοη οἵ νῦν 0 ἤδη, ἃ8 ἩοΟΘΘΥΘ θη ΤΘμΤ ΚΒ, ΘΧΟ] 65 8}1} ἀθαν 
458-468. αὐτὰρ ἐπεί ῥα. “Βυΐ γγῆθη {Π6η.᾿---καὶ οὐλοχύτας πρι 

θάλοντο.ς ““Απά δδᾶὰ οαϑί ουνναγὰ (Π6 βα]ίθα τηθ8],᾽ . Ἂ., ἢδα 

ΞΡΓΠΚΙΘα ἴξ οα 1μ6. μθδᾶ οὗ 1Π6 νἱοίϊπη." ΤΉΘΥ πὰ Ποιὰ {π βαϊιοὰ 
τΤηΘΔ] ἴῃ {Ποῦ ἀργαϊβοὰ μπᾶ ἀυσγίησ [ἢ 6 ΡΥΔΥΟΥ οὗὁἩ ΟἾΤγ565. Οοι- 
ὭΔΥΘ Υ6 156 449.---οΟὐέρυσαν μὲν πρῶτα. “ΤΠΘΥ ἢγδέ ἄτονν ὉδοκΚ (1Π6 
Π6ΟΚ),᾽" ἡ. 6., 80 85 ἴο στη 1Π6 [Ὠγοαΐ ὑρυνᾶγᾶ, [Π6 Βδουῆοθ θοῖηρ 9Π6 

ἴο ἃ οοἰθβίϊαὶ ἀν. θη ἃ νἱοίϊπι νγὰβ8 οἥδγθά ἴο ἃ σοὰἂ οἵ {Π6 
ἸονΥ Υ ννουἹα, 186 ἐῃπγοαΐ τγὰβ ἰυγηθα ἀονν ηνναγά.---καὶ ἔσφαξαν καὶ 

ἔδειραν. ““Απὰ ουΐ τη6 [Πτοαίΐβ, ἀπ ἤαγϑα ((Π6 υἱοί Πη5). -- κατά τε 

«νίσῃ ἐκάλυψαν. ““Απᾶ οογογρά {Π6ΠΔ ΘΟΙΩΡΙΘ ΘΙ Υ ἢ [8:." ΟΥ- 
ΤΕΥΥΘ {Π6 ΡΘΟΌΪΑΥ [ΌΤΟΘ οὗ {ῃ86 δάἀνθυθῖαὶ κατά. '"ΤῊΘ ῥγϊτη να ᾿ἰᾶθἃ 

δ “ἄοννη,᾽" “ἀονη ἴο 1Πη6 ΥΘΥῪ ὈοίίοΟΙη,᾽") ἀπ “ἤΘησΘ6 ““ φοΙηρΡΙΘ 6] Υ, 

ΕἸ ΒΟΤΟΌΡΉΙΪΥ.""-- δίπτυχα ποιήσαντες. ““Ἠδνίηρ τηδὰθ 1 ἀουθ]θ," 
ἣν δ.) Βαγηρ ρΙαοθα ροῦ ἴμθτὰ ἀοαθ]6 Ρίθ 665 οἵ ἔα. Τηΐβ νγὰ5 ἄθηθ 

Ἢ ΟΥ̓ΟΥ ἴο δχρϑάϊίθ {πΠ6 Ὀυγπίησ. Οὔξεσνθ {μαΐ δίπτυχα ἰ5 ὮΘΤΘ 1[Π6 
«ΟΟΌΒαΙγ 6 ΒἰησΌΑΥ οἵ δίπτυξ, ἀστοοίηρ ὑσὶ κνίσην ἀπάογβίοοά. 
σοΙρᾶτθ βεεηιατιγιῖ5 1,εχὶὶ., Ῥ. 208, οἀ. ΕἸδλίακε, ἀτιὰ {Π6 ποίβ οὗ [Π6 

Δ 5] Δίου. ᾿ς 
ἐπ’ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν. ““Απᾷᾶ ὕἀροη 1Π 6 ρας ἃ Τὰνν Ρ᾽6668.᾽- 

᾿ ἐπὶ σχίζῃς. ““Οἡ 510Κ5 οἵἉ οἰοῖξ 'νοοᾶ.᾽ σχίζῃς ἴοΥ σχίζαις.----λεῖθε. 

Κορὲ ρουτίηρ ἃ Πἰθαιίοη." ΟὈβθτυθ {πΠ6 οὔδησθ ἔγομι Πη6 δουῖβίβ 
(0 16 ᾿πηροτίδοίβ καῖε, λεῖδε, ἔχον, ὅχα., ἃ5. ἀδποίΐίηρσ σοηῃεϊπαδηοθ οἱ 

δΔοίίοη.--- παρ᾽ αὐτόν. ὍΘ ΒΒΟ.]α ΠΟΘΙ δχρθοΐ παρ᾽ αὐτῷ. ΤῊΘ δοοὺ- 

Βαίΐνθ, μουν υ συ, ἰβ οοσσθοῖ Θπουρἢ, βἰπο6 ἃ ἵππᾶ οὗ πιοιϊΐοπ 15, ἴῃ 

ἴδοΐ, ᾿ηρ! 64. Ὑ7ὲν ἰγαπϑὶαΐθ παρ᾽ αὐτόν, ““Ὀα5ἰ49 Ὠίΐτῃ :᾽ Βαϊ 16 
τηθδηΐη δ᾽ ΡΤΟΡΘΥΙ͂Υ 15, “παν ὶησ σΟΙΘ ὉΡ ἐο λΐηι ἀπ ρ]ασθα ἱμοιη- 

ΒΕΙν 65 ὃν λῖ5 δια6.᾽" , 

“΄ πεμπώδολα. “ΕἸνΘ-ρΓοηρσοα (οΥκ5." ὙΠ {Π656 {Π6Υ ΠοΙὰ ἄοννῃ 

1:6 τηοτθ ἱπηρογίδηϊ θηΐγα 5, ΟΥ 1 ΔΩΥ πᾷ, ἀηηϊα {Π6 δοίίοη οἵ 1Π6 

ἤδλτηθβ, θβοαρθα ἴγοῖὴ {πο ὶγ ῥα θ5, ΠΟΥ ταβίογθα ἐπθῖὴ ἰοὸ [Π656. 

ΤῊΪ5 νγὰ5 ἀ0η6 ἴο ργθυύθηΐ ΔΗΥ͂ ρατί οὔ [Π6 δηΐγα δ Ττοτὴ {]]Πησ ἰο 1Π 0 

στουπῦ, νυ οἢ γουἹα ἤαγ6 ὈΘΘη ἃ τηοϑβί ἱπαυβρίοἰοιΒ ΟΠΊΘΗ. 
464-465, αὐτὰρ, ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη, κ- τ. Δ. “ΒΒ: νῆδη {6 

τη 158 ψγ6ΥΘ σοι] θίθΥ οοπϑυτμηθᾶ, δπα {ΠΟΥ Πα ἰαβίϑθα {ῃ6 ϑη- 

{τ8}15. --σπλάγχνα. ΒΥ͂ 1Π656 ἃτ6 τηθαηΐ ἴΠ6 Ιυη 55, ᾿ἰγϑυ, ῃϑατέ, 

ἄς., »» ΒΟ. ὙΓῈΓΘ αἰ νγαυ5 ἰαβιθα ὈΥ 1Π056 ργθβθηΐ, θΘΌΥΘ [η6 τϑσι!δν 
ἸΏ68] σομμηθ ποθ οἢ 1Π8 τοαβίβα ἤθβῃ οἵ [ῃ8 υἱοιίμη.--- μίστυλλόν τ᾽ 
ἄρα τἄλλα, κι τ. 2. “ὙΠΘΥ 1Π6η θοΐἢ ουΐ ἱπίο 5Π|81}} ρίθοθϑ 1ῃ6 οἵ ΠΟΥ 
Ρᾶτίβ, ἂπά ρίογοϑᾶ ἔμϑῖα {πγουρἢ ἀπᾶ ἐμγουρῃ ἢ βρὶ5. Οὔβοῦνθ. 
186 Ρθουϊίαγ σοπβίγαοίίοπ ἴῃ ἄμφ᾽ ὀθελοῖσιν : ̓ϊΓΘΥΔΙΥ, “ΤΠΘΥ ρΡἰθγοθὰ 
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{61 τοιπὰ αδοιιέ Ὑϊτ ἢ Βρ {5,᾽ ὁ. δ.) 1Π6Ὺ ΡῬ᾽θγοθᾶ {Π6πΠὶ ἴῃ 5ΌΘΝ ἃ ὙΥΒΥ͂ 

τῃαὲ π6 ἤθξῃ οονεγϑὰ Π68 βρὶξ 8}} ἃγουπᾶ, οὐ, ἰπ Οἰ6Ὶ νγογάβ, ΙΔῪ 81} 

δτουπα {Π6 5Ξριΐ. 

466-468. ἐρύσαντό τε πάντα. ““Απὰ ἄγον ἰἤοτη 811 ο," ἐ. ε., οἱ 
ἔγοῃ {Π6 βρὶ8. ΟὔΌΞΟΥΥΘ [Π6 τη α]6 σοῖοα: ἄγονν [6 πὶ ΟΥ̓ (ῸΥ {Π6ιὰ- 

ΒΕΙγ 65. ---- πόρου. ““ἙΊΟΙΩ {Π6ῚΓ ΙΔΌΟΥ,᾽" ἢ. ε., (86 ἴοἱ] σοπποοϊθα τ ἢ 

1π6 ἀφδίδὶβ οὗ [Π6 δου ῆοθ, δηἃ ΤΟΥ͂Θ Ῥδγ ΟΌ]ΑΥ͂Υ 1Π6 ΡΥΘΡαγδί 05 

ΤΟΥ 1ῃ6 θαπαιθὶ ΔΙῚ {Π6 58ου]ῆσθ.---οὐδέ τε ϑυμὸς ἐδεύετο, κ. τ. λ. 
“ΝΟΥ αἰά 1ῃ6 [66] η55 (Οὗ Δ ΠΥ Ο0Π6) αἵ 2}} δ] 1ῃη6 νγαπέ οὗ δὴ δᾷι8] 
θαηααοί,᾽" ἡ. 6., 18 θαῃμαυδί νγὰβ 8η δα] ΟΠ6 ῸΣ 8]], πὰ 81} 00 Κ 

8ῃ 6408] Ξῃδτα οὔϊζ. (Οοιηραγα Κος5, Κυ. Βὶ., ἰ., Ρ. 307.) Νᾶροειϊβ- 
ΒΔΟἢ σῖναβ ἃ αἰδβδγοηΐ, θὰΐ [655 παΐασαὶ θχρίπδίίϊοη : “ΝοΥ ἀἰὰ 186 
{δο]ηρβ (ἐ. ε.. [6 ογανὶῃρ) οὗὁὨ ΔΠΥῪ ΟΠ6 δ 8]} 86] ῃ8 ννδηΐ οἵ 00 

Ρτορογίοηϑα (ἴο0 ἐῃ6Π1), ἑ. ε, Ργορουίοπρα ἐο παΐὶ ογανυϊῃρ. [Ι͂ἢ ΟἾΠΕΥ 

ϑογᾶβ, {ηΠ6 ἔδαβί νγὰβ δῇ δϑυπάδηϊς οὁΠ6, ἀηἃ ϑδοῦ ὁπ6 οου]ά 5Ξαι έν 

5 οσαυϊηρ ΤῸ (οοα ἰο Πὶβ οὐὐγῃ σοηΐεπί. Ασοογαϊηρ ἴο {ῃ1]5 σἱθνν, 

ὝΨ6 τησδβέ ΞΌΡΡΙΥ ϑυμῷ «ἴεν ἐΐσης. , 
469--470. ἐπεὶ ἐξ ἔρον ἕντο. “ΘΗ ΠΟΥ δᾶ ἔδκθὴ ΥΑΥ ΤΠΤΌΓΩ 

{μϑιήξοῖν 65 (ῃ6 ἀθβίσγθ.᾽"" ΟΌΞαΥν [Π6 ΌΓΟΘ οὗὨ {Π6 τη α]6 ἴῃ ἕντο.-- 

κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο. ““ΤΉΏΘΥ ΠΟΘ {Π6 ΤῊΪΧΘΟΥΒ ἴο 1Π6 ὈΓΙΓῚ 
ὙΠ ἀτηξ." ὙΥἾ6 ΠᾶνθΘ [Ο]]οννϑα ἴῃ [15 [π0 δχρ ἀπαίϊοη οἵ Βυϊτηδηπ 

(1μεαϊὶ., ἴ., Ρ. 92). ὙΠΘΙΘ 15 ΠΟ δΔ)] υβίοη ὑνπδίθυθυ ἴο ΔΠΥ͂ οσονγηΐησ 

οὗ 106 ὈΟΨ], ΟΥ Θποίγο! ηρ ἰ{ τ ΠῊ σατ]δηάβ, θαΐϊ [ῃ6 γ 6556] 15 Βῦρρο- 

Βοὰ ἰο Ὀ6 ΠΙΙΘὰ δ5 [Ὁ]] ἃ5 Ῥοββίθ!θ, 1η6 ΠἸΦΌΟΥ σἰβίησ ΒΡ ΠΥ ἀθονΘ 

186 θτΙπη, ἀπ {π8 ἑρυτηΐηρ ἃ Κἰπᾶ οὗἁ ΘΟΥ̓́ΘΥ, ΟΥ̓ ΨΥ» δΐ ΤηδΥ Ὀ6 οδ]]6ὰ 
ἴῃ Ροθίϊο Ἰδησαδρθ ἃ ΟΥΌΤη.---ΟΌΒΟΥΥΘ {παΐ ὈΥ κρητῆρας 816 τηθδδηΐ, 

ποΐ ἀτϊπκίησ- ουρ5, Ὀὰϊ ΙαΥσθ- ΒΟΥ ἰπ νΒ]Οἢ 1ῃ6 νῖπ6 νγᾶβ πεσε 

στ νγαΐθυ, πὰ ἴτοπὶ ν οἢ Π6 ἸΙΦΌΟΥ νγὰ8 ἔπθη βουυθᾶ ἴο 1ῃ6 

δυορβίβ. ΤῊΘ ἃποϊθηΐβ ΟΥῪ βϑιάοση ἀγαηκ {ΠΤ ὙΠ 6 ΡυΓΘ. 
4171-ΑἸϑ. νώμησαν δ᾽ ἄοα πᾶσιν, κ- τ. Δ. ““Απὰ ἔπδη ΠΥ αἰδίσιθα-" 

ἐθὰ ὑπίο 8}1, Βανησ σίνθη ἃ ρασΐ “ππΐο 680} ἴῃ οὈρ5.") Τῇῃδ οχ- 

Ρτγδββίοπ ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν ἰ5 ΘΟΠΏΓΩΟΠΙΥ ΤΟπαοΙαᾶ, “ μανίηρ θ6- 
ξυπ (ἤοτῃ ἴπ6 16) 'π οὔ ρβ. Βαΐ 18 ΘΥΤΟΠ ΟῚ 5 παίυγθ οὗ 115 

γϑυβίοη μ85 Ὀθ θη ΠΥ 5ῆοννη ὈΥ Βυϊίμηδπη, ῈΟ σῖνεβ ἐπαρξάμενοι 

186 τηθαπίηρ ὙΥΒΙΘΝ νγΘ ἤᾶΥΘ δαορίβα, ἀπά ἀδάμοαβ ᾿ξ ΠΌΤ 1ῃ6 Ρθου- 
ΠΥ ἴοτοβ οἵ ἄρχεσθαι, ἃ5 τεδσατάβ Τε]ρσίοιβ ΘΘΓΘΙ ΠΟ ἢἾΘ 5, ΠΘΙΏΘΙΥ, “10 
12 Κ6 ἀΥΑΥ,᾽" “10 18 Κθ ρατὶ οὗ," ““ἴο 18 Κ6 ἤτοι." ὙΤὴδ ργθροβίεϊομ 

ἐπί, ΤΟΥ ΟΥΘΥ, ἴῃ σοτη παι οη τ ἢ ἄρχεσθαι, ἱπάϊοαΐο5 ΠΟσα 1ἢ6 Τϑ- 

Ἰαϊίοη οὗ ἔμ8 β' πῃ ρ]6 ἄρχεσθαι ἰο 1ῃ6 ἱπάϊ ν] 815 ἐο ὙγΒΟΤα ἰξ 15 σίϑοπ, 
ΟΥ̓ απιοπρ ΜΏΟΙΩ ἴΐ 15 ἀϊυϊάεά. (Βιβίπιαπη, 1,επτὶϊ., ἱ., Ὁ. 110.) 

οἱ δὲ, κοῦροι ᾿Αχαιῶν. ““Απᾶ {Π6Υ, 1Π6 50η5 οὗ (Π6 ατγθεκβ." Οοη- 
ΒΌΠ ποίβ Οἢ ὙΘΊ86 2. --- τανημέριοι. “ΑἹ! ἄγ Ἰοηρ.᾽" . Οοτῶρατθ 
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ἠερίη, ἱπ γδῖ88 497.--ἰλάσκοντο. “ϑίτονθ ἴο γριορίεἰαί6."---καλὸν 

παιήονα. “Α Ὀθαάστιξαὶ ρδη." ΒΥ “Ρϑδη"" ἰ8 τηθᾶῃΐ ἃ ὨΥΤΩΠ ΟΥ̓ 

Βοηνσ, Μῃϊσῃ ν᾽ὰβ8. Οὐ ϑΊΎ βυηρ 'π ΠΟΠΟΥ οὗ ΑΡρο]]ο, ἀπά νῃ οὶ 

566Π15 ἴ0 ὃὉ6 88 οἰά 85 ἴῃ6 νυ Βῃὶρ οὗ ἐῃαΐ ἀρ ἐγ .---Κ πὶ σὴς σΟηΒιἀθ 5 

(8. γυθύβθ, ἃηὰ 1ῃ6 ὁπ {δαὶ 9Ὸ]]Ονγ8, ΒΡΌΤΙΟΙΒ, Ὀθοδυ56 παιήων ἴῃ 

ΗΟΙΊΘΥ 15 ποῦ ἃ ρΡῷδῃ, Ὀαΐ 1Π6 πᾶῖηθ οὗ π6 σοὰ οἵ Μράϊοίῃθ, ννῖο 15 

ἀἰδβεῖίποῦ ἔγοῖη ἌΡΟΙΟ. Ἡδθυπθ 4|80 ἱπο]ῖπ65 ἴο {Π6 ορίπίοη {πᾶϊ {Π6Υ 

ΘΓ ἰπβουίθα ὈΥ ΒΟΙῺΘ τπαρβοάϊβε δὲ ἃ ἰδίϑυ. ἀν, ννἤθη 1Π6 ΠδΙη65 

Παιήων ἀπὰ Παιάν δὰ ὈΘΟΟΠΊΘ ουβίοτηγν ἀσβίσηδίϊοηβ [ῸΓ ΑΡΟ]]ο. 

418-418. ἐπὶ ἦλθε. ““Ἠδᾷ δοιῃθ οη."--δὸ τότε κοιμήσαντο, κ. τ. λ. 

“ΠΉρη, ἱπάδθα, [Π6 Ὺ Ιδίά ἐμϑιηβθινθα ἀοννῃ ἴ0 5166 Ρ Ὁ. 1Π6 βίθγῃη- 

(λβίβ οἵ ἐπ βῃὶρ." Τῇῃθ θχργϑββίοῃ παρὰ πρυμνήσια ἴΌΥΓΩΒ ννῆδΐ ἰ5 
ἐθυτηθ “ σοπδίγιοίϊο ργαρπαηϑ,᾽) δὴ ἰμβίαποθ οὗ τυ βῖοῃ 6 ΠαΥΘ 8]- 

ΤΟΥ παά αὐ νϑῦβθ 468 : [Π6Ὺ τοεπέ ἰο, ἀπ Ἰαϊὰ {μϑηβθὶνθβ ἄονγῃ [0 

βίθδθρ ὃψ, ὅζο.---καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνάγοντο, κ. τ. Δ. ““ΤΏΘη, ΓΠΘΥΘΌΡΟΗ, 

8|50 [6 Ὺ θθσᾶῃ ἴο σϑὲ ὑπάθυ νγοῖρσῇ ΤῸ {Π6 νυ] 46- Ξρυθαα ΔΥΓΩΥ οὗ [6 

ατθοκβ.᾽" ᾿Ανάγεσθαι 15 ἃ παιξ168] ἴδίτη, δηὰ ϑαυϊναὶθηΐ ἴο ἐκ τοῦ 
λιμένος ἀναπλέειν, [ῃ8 ορροβί(θ ἴο νἡγ7 ! ἢ ἰ5 κατάγεσθαι, ““ἴο 5461} ἱπίο 

ΒΔΓΌΟΥ ἤτοι ἴῃ 6 τηδΐη οσθδη." ὙΠ ἀγάγοντο ὙΥ6 τηυδὲ ΒΟΡΡΙΥ͂ τὴν 

ναῦν. ΟΌΒΘΙΥΘ, 450, {μα΄ 45 1Π6 τηᾶϑί νγὰϑ ποῖ γϑί σγαϊβϑά, δηὰ 16 

588}} ποῦ γοί βργϑαᾶ, [6 ᾿τηρογίδος ἤθσὺθ ἀθποίθβ [Π6 ““οπαΐιι5 τεὶ ἔα- 

εἱεπάα.᾽" 

480--487. στήσαντ. ““8εῖ υρ.᾽"---ἀνὰ 9’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν. 

“ Αηᾷ βργϑδᾶ οἢ Εἰρῃ {Π6 νυ ἢἱ6 58115.᾽ ΟΌΒΘΥΥΘ ἴῃ6 δάνθυθίαὶ ἔΌγῸΘ 
οἵ ἀνά.---ἐν δ᾽ ἄνεμος πρῆσε, κ. τ. Δ. “Απᾶ {Π6 νυἱπά Βιγραιηθᾶ ρον- 

ΘΥΓΆΠΥ νυ πΐπ, ἀσαίηβί τῃ6 τηϊά 416 οὗ 1Π6 541}. Οὔβθτυνθ Πϑύδ [Π6 

ΡΘΟΌΪ ΑΓ ἀνουθίαὶ ἔΌγ66 οὗἉ ἐν : {η6 νυἱπὰ βιγθαπιθᾶ ἃσαϊπϑῦ (ἢ 6 581] 

ἴηι διμοῖι ἃ τσραν ἐδαὲ τὲ τρα5 ἐπεγεῖπ.--- ἀμφὶ δὲ στείρῃς. ““ὙΥΆΪΝ6 αἱ 186 
Κ66ὶ τουηά αδουΐ,᾽ . 6., τοῦπα δθουΐ [86 Κ66]. ΟὈΒΘΙΥΘ 1η6 δἄνοιθ- 

ἰδ] ἔοτοθ οὗ ἀμφί, ἀπὰ ποίθ {πα΄ στείρῃ 18 ῬΓΟΡΘΙΙΥ [Π6 Ἰοσαίνθ 6886, 

ἱπαϊοαίίηρ “ αἱ ΟΥ̓“ 1) ἃ ρ]406.---ννμηὸς ἰούσης. ““ΤῊΘ Βιὶρ Ρρτοσθϑᾶ- 

ἰῃρ Οἢ ΠΟΥ νγᾺγ,᾽ 1: 6., ἃ5 [η6 5Βῃὶρ ργοσθϑάδά.. 
ἔθεε κατὰ κῦμα. ““δπ δοησ {Π6 νγᾶνθ.᾽--- μετὰ στρατόν. Α Τηοτα 

οοττοοῦ γθαάίηρσ ἔΠδη {Π6 σοτητηοη κατὰ στρατόν, ἀπ δἀορίθα ὈΥ ϑ'ρ᾽ῖ2- 

ὯΘΓ. ὕἹἱγββθβ ἀπὰ δἰβ σοιῃραηΐοηϑ ΟαΠη6 ἐὸ ἴΠ6 αγθοίδη ΔΥΓΊΥ͂, ποί 

ἐλτοιιρῖ, ἰξ.-τονῆα μὲν οἵγε μέλαιναν, κ. τ. Δ. ““ὙῊ656 ΒΆ1η6 (Βίαπαϊηρ) 

ὍΡΟΙ {Π6 ΒΏΟΥΘ ἄγονν [ῃ6 ὈΪΔΟΚ Βῃῖρ σῇ ἂρ ὁπ {Π6 58πᾶ45." ΟὈΒΘΥΥΘ 
τιαΐ γέ ἴῃ οἵγε ̓ νὰ8 ΠΘΥΘ ἃ γθοδρί υ]αίηρ ἴΌγΟΘ6.--- ΤῊΘ σϑηϊἶνθ ἠπείροιο 
ἀοποίθβ {π6 βροῦ (0 Ὀ6 τϑδοῃϑα, δηὰ ἥγοπι νυ οἢ, ἰπ τη 6 Ῥγθβθηΐ ἴπ- 

Ββίδποθ, {π6 τηοίΐοη οὔ ἀγαννίησ σοπηθποθβ, νῃ} 6 [η6 δἀνθυθίαὶ ἐπέ 

ἱπάϊοαίθβ ἐῃ6 ἀϊγθοίίοι οὐ ἐμ 6 ν6556}}5 δσοῦσγβθ ἑουγαγὰά (ῃ6 5ΟΥΘ ἱπ 

οὈθάϊθησθ ἐς {Παὐ βαῖηθ πιοίϊοη. ἡν θη (Π6 γ65561 μὰ5 τϑδοιθα [Π86 
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ΒΠΟΤΘ, {Π6 παχύ {μϊηρ ἰο Ὀ6 ἀ0η8 15 ἴο ἄγαν ἴὑ ἀφ μ᾿} οἡ {Π6 5δηᾷ' 
Π6Ι6 ἐπί ἰ5 ἀσαΐῃ διῃριουθα ἴο ἀθηοίθ αἰγθοίίοη, ἀμ νν6 ἢᾶΥ 6 ΠΟΥ͂ 

1η6 θαϊῖνε ἴῃ ψαμάθοις, Ὀδοδ.56 118 15 ἴο Ὀ6 ἃ ρετηιαπεηί τεβέϊη -ῬΙᾶ 8 

ΤΟΥ ἰ.)6 5}1ρ.---ἷὐπὸ δ᾽ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν. ““Απὰ ΠΥ Θχίθησοά 
Ἰοησ ΡΓῸΡ5 Ὀθηθδίἢ." ΤΉΘΒ6 ΡΥΟΡΒ ὝΘΙΘ Ρ] θα οῃ δ. ἢ 5ἰ46 οἵ 1Π6 

γ6556], ἰῃ ΟΥ̓ΘΙΓ ἴο0 ΚΘΘΡ 1 ὈρΓΙσῃῦ. αγαβῃοῦ, ΠΟΥ Υ Θύ, {1 Κ5 {Ππᾶΐ 

ΤΠΘΥ 6 Υ6 Ἰοηρ ὈΘΔΠΊ5, ρΙδοθα Θηρία 5, Οἢ ΘΔ Οἢ 5146 οἵ [ἢ6 ν 6885 

56], ἴῃ ἃ ᾿ἰπ6 ψ τ ἢ [Π6 ΚΘΕΙ, δηα {ππ8 ΚΘαρίπρ 1Π6 5ῃ10 ογθοῖ. ΤΠ}]5, 

ἃ5 6 1010 Κ5, νου] ΠΟΥ ΠΟΘ Βρᾶο8 Ὀθίνγθθῃ 1[Π8 ἀἸ ΠΥ ηΐ ν 6556}5 

Δα ΤΟΤΕ ΤΌΟΠῚ ΤῸΥ ἢρῃίίησ. (5 ϑομῇ δεὶ Ποηιοῦ πιὰ Ηεϑβιοά, Ρ. 
91.) τἐσκίδναντο. ““ ϑοαίίογθα {ῃΠ ΘΠ 56]ν 65." 

488--492. αὐτὰρ ὁ μήνιε. “"Βυΐ {πδ΄ (οἴ Π6 7) Οη6 (πηδᾶν }]16) Καρέ 

ΘΒ ΘΟ βῃϊηρ ἢΪ5 ψυδῖῃ." ΟὈΒουνΘ [Π6 ἀθδιηοηβίγαϊιγθ ἴοτοθ οἵ ὅ, ἃ8 

Ἰπαϊοαϊϊησ ΑΘἢἢ165, δηα [η6 σοηιπαθα δοίίοπ Ἔχργθββθα ὈΥ {Π6 1π|- 

Ροσίθοίϊ.---ὠὠκυπόροισιν. 6 αν ρΙασθα ἃ σοϊωτηᾶ δἰϊου {Π|85 σγογσὰ 
νυ ἢ ὙΟΙΓ, ἴῃ ΟΥΘΥ 10 Ὀγίηρ ἴῃ 1Π6 ποχί 11Ππ6 νυ Ἱτἢ ΤΉΟΥΤΘ ἴΌτοΘ.---Οὔτέ 
ποτ’ εἰς ἀγορὴν, κ. τ: Δ. ““ΝΕΙΓΠΘΥ αὖ ΔΠΥ͂ ἐϊπη6 αἰά ἢ6 ρῸὸ ἴο [Π6 85- 
ΒΘΙΟΙΥ ὙΠΟ. ΓΔ ΚΟ5 τηθη ἢ] υβίσίουβ,᾽ ὁ. δ., ὑγΘΥΘ ΤΏΘη ΠᾶΥ͂Θ 8 ὁρ- 

Ρου ΠΥ οὗ δοααϊγίησ τοηονγπ ΟΥ̓ {ΠΕ ΙΓ ΘΙΟα 6 Π6 6. ἀπ τυ βάοχη.--- 

φθινύθεσκε φίλον κῆρ. “ἯΠδ Καορί ρῥἰπίηρ ἀὐνδὺ (1Π) μἷβ μϑαγί." ὙΤῇὸ 

ΤΩΪΠΟΥ ΒΟΠΟ] αβί τη α 65 φθινύθεσκε ἰγαηβὶτἶγ6 Πουθ, δπᾶ δαυϊναϊθηΐ ἰὸ 
ἔφθειρε. Τὰ 15 ΤηογΘ ΗοΙΊΘΙΪΟ, ΠΟυΤΘΥΘσ, ἴο σῖγα 1 δὴ ᾿πίγαηβιγ8 
ΒΙσηϊοαίίοη, δηα [0 τηᾶκΚα κῆρ [6 δοοιιβαίνα οὗ Πθδσθὺ ἀδῆηίτίοη. 

αὖθι μένων. ““Ἐρδηηαϊπίησ ἴΠ6γΘ (ΠῈΓΘ Ἠ6 ννγ85).᾽ --ποθέεσκε ὃ 
ἀῦϊτήν, κι τ. Δ. ““Απᾶ ΠΘ]οηρΘα [ῸΓ [πΠ6 θα. 116- ΟΥΥ δηᾶ {Π6 ννγαγ,᾽ 1. ε. 

ἢΘ ὙΊΒΠ6α Βοῖὴθ δησαροθιηθηΐ ἴο [8 ΚΘ ΡΪδοθ, ἰπ ογάθυ {Πδὲ ἢΐβ αῦβθῃησθ 

ἔγοτη {6 θα: 116-614 ταϊσῃξ Ὀ6 ΒΘΥΘΥΙΘΙΥ {610 ὈΥ 1Π6 ΟὝ ΘΒ, θβρθϑοΐδὶ- 

ἸΥ ὈΥ Αρδιηθιῶποη, 5'ποθ ἢ6 ΠΙΤΩΪ Ὀ6]θνθά {πᾶΐ {ποὺ σου ποΐ 

ΘΟΠΘΌΘΥ νυ] Ποὰΐ ὨΪ8 αἱά. ᾿ 

498-497. ἐκ τοῖο. “ΤΟΙ. Πα {{Π168.᾽ τοῖο ἴογ τοῦ (ἱ. ε., τούτου), 

τ δὴ ΕἸΠρϑἰβ οὔ χρόνου.---δυωδεκάτη. ΟΟΤΉΡΑΥΘ γοῖβο 498.---καὶ 
τότε δὴ. ““ΤΏΘη, ἱπα 664, 4150. ΟΌΒΘΙγΘ ΠΘΓΘ [Π6 ἔοτοθ οὗ καΐζ: ποὲ 

ΟὨΪΥ {Π|6 ἐν ! ἢ ΤηοΥπίηρ οάτηθ, θαΐ [86 σοάβ {Π6η αἶδο ρΡγοσθθᾶθᾶ ἰοὸ 

ΟἸγΏρΡι8.--- ἅμα. “Αἴ 1Π6 58 Π|6 {{πη6."--ἦρχε. “1,6 1ῃ6 νγᾶγ." 

--ἀλλ᾽ ἣγ᾽ ἀνεδύσετο κῦμα ϑαλάσσης. “Βαϊ {Π58 5ατηθ (σοἋ 6855) 

ὁδῖηθ ὑρΡ υὐΐο 1η6 σὰγ 6 οὗ {Π6 568, 1. ε., απο 1ῃ6 βυτίασθ οὐ [86 

868. Ὑν6 πιυβὲ ὈΘ ΘΔΓΘΙ͂ΙΙ ποΐ 0 τϑπᾶθυ κῦμα ϑαλάσσης, ἃ5 ΒΟΙΠ8 

ἀο, “““7“τοπι ἴπ|6 γανθ οἵ 186 5θὰ :᾽" (18. σγου]ὰ τϑααῖσθ 1πη6 σϑηϊγ 
κύματος. ΟὈΙΏΡΑΙΘ ΜΕΥΒΘ 359, ἀνέδυ πολιῆς ἁλός, ἀπᾶ Οἄ., ν., 337, 

ἀνεδύσετο λίμνης, ἵπ ὈΟἢ οἵ νη ΪΟ ἢ οα565 1ῃ6 σϑῃϊεῖνθ 15 Τὶ σ ΠΟΥ Θτη- 
ΡΙογβά, ὉΥ {Π6Γγ8 1Π|6 1άθα 15 ἐῃαΐ οὗἉ ετηθυρίησ ἤγοπι. ἴπ {Π6 ργϑβθηΐ 
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Ἰηδίδποθ, ον υ ῦ, ΤΉΘΕΙ5. ΘΟΙ65 (ὈΥΓ ἴγοτὰ Π6 ἀθδρ νναΐθυϑ, τεσ 
16 νναυθβ οὐ {ποὶγ βυτίδοθ (ἢ πο 6 δοουδβαίϊνα οἱ τποιϊίοη ἰο- 

ννατὰ), ἀηᾶ {πῃ ἀβοθπᾶβ ἴο {Π6 5κ1658. Οὐπβα Νά νσεϊδῥαοὶι, αὐ ἰοε. 

ἠερίη δ' ἀνέθη. ““Απὰ δηγίά {Π|6 τηϊβύ οὗ 1Π6 πηογηΐηρ 586 ἀβοθηἀθα. 

Ὗγ8 μᾶνϑ δἀορίβα {π8 τηθαῃὶησ βίνϑη ἴο ἠερίη, ἴῃ. (ῃ18 ραββαρθ, Ὀγ 
οββ: “ΒΈ6ρ 86 ἴῃ ποδίϊελίενυ ΕΤιδε,,") ὅκο., πὰ νΒίοἢ ἰ5 δἀορίοα Ὀγ 

ΝΑρσθιβθαοῃ. ΤῊΘ σοΙηϊηοη ἰγαηβίδίίοη 15, “' ΘΑΥΥ ἴῃ 16 πηοτηΐϊηρ :᾽ 

θαϊ, Ὁ τΓ]5 6 σοττθοΐ ἀπᾶ ἠερίη 6 ΤΩΘΥΘΙΥ ἃ ἀδδίσπαίίοη οὗὨ {ἰπ|6, ἰἰ 

οὐρσὰῃΐ ἰο μᾶνθ Ὀδ6η πιθηϊοηθα ἴῃ {Π6 ἢγβὲ οἰδιβθ, υυἱτῃ ἀνεδύσετο, 

δηᾷ ποΐ τϑβϑύνϑα [ὉΓ (6 βθοοπά. ἀσοοσγάϊηρ, ΒουΥΘΥΘυ, ἴὸ 1η6 οχ- 

ΡΙαπαϊίοη οἵ 7055, ἠερίη σα ΒᾶΥδ ποίμϊηρ ἰο ἀο ψ ἢ ἀνεδύσετο, πὰ 
ὈΘΙοηρ5, ἐμ ογθίουθ, ΥἱρὮ ΠΥ δπουρῇ, ἴο ἀνέθη. ΤῊΘ ρᾶββαρθ, ἴοο, ἴῃ 

118 ὙΑΥ, σαϊηβ ὙδβΕΥ ἴῃ ρΡοθϑίϊο ὑθδυίυ.---οὐρανὸν, Οὔλυμπόν τε. 

ΕἸγβέ βῆ Υϑᾶοῃθβ {ῃ6 ΒΚΥ (οὐρανός), ἀπά ἰῃδη 6 βυτημηῖξ οὗ {Π6 

ΤΑΙ ἃ ΟἸγταραβ, νν ΒΙΟἢ ΡίΘγ 8 1Π6 ΞΚΥ, δηᾶ Υἱβθ5 [Ὁ ὑρνγαγὰ οἡ 16 
ὀἰ 6 Υ 548 οἵ 1Π6 νδυὶ οἵ πβάυϑβῃ, ἱπίο {ῃ6 σϑρίοῃβ οἵ δίθγηδὶ Ἰἰσΐ. 

498-602. ἄτερ ἥμενον ἄλλων. ““Βι.{{ἰπρ ἀρατί ἴγοτα {Πη6 τοϑβί.".-- 

ἀκροτάτῃ κορυφῇ. ΤὮΘ ρᾶ]δοθ6 οἵ 70γ6 νγὰβ οη [86 Ὠἰσῃοϑβδὲ ρϑαῖκ οἵ 
{πΠ6 πιουπίδϊη.---πολυδειράδος Οὐλύμποιο. “ΟΥ̓ [6 τηδηγ-Ροακοὰ 
ΟἸ ΤΩΡ 5.᾽ “ ΟΟἸηράγΘ {μ6 δχριπαίίοη οἵ πολυδειράδος, 45 σἴνοῃ ΒΥ 

ἴΠη6 Βομοϊαβί : πολλὰς ἐξοχὰς ἔχοντος. Τὰ (16 Ἰαησιαρθ οἵ ΡΟΘΊΤΥ, 
ΟἸγταρὰβ δᾶ τὨτῖοθ ἴγθθ πυπαγθα βυϊηγηϊίβ αβϑίσπθα ἰὸ ᾿ξ. Οοιη- 

ΡῬᾶΪ6 1Π6 5ΞΟΠοΪ αβί : “ τρὶς δὲ τριηκόσιαι κορυφαὶ νιφόεντος ᾽Ολύμπου." 
ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα. ““Ἠδνίηρ Δ Κθη Ὠΐπα ὑπᾶϑῦ {Π6 οἰ ΐη.᾽" [π 

γεΥ58 407, τηθηίΐοη 5 τηδάθ οὗ οἰδβρίησ οὐ ἑακίησ μοϊὰ οὔ [Π6 Κπ668 ; 

ἴο {Π15 15 πονν δα ἀθᾷ {Π6 ἐοποῃίηρσ οὗ 1ῃ68 ομΐη. Ηθηοθ ῬΙηΥ τὸ- 
ΤΩΔΥΚΒ: “ Απεϊφιῖς Οταεῖα, ἵπ διρρ[Ἰσαπᾶο, πιοπέιηι αἰξηρογε πιο5 οταΐ. 
(Η. Ν., χῖ., 5, 1035. Οοταρατα αἴ5ο Επτίρ., Ηεο.,.342.}) ΤῊ σαηίξῖνα 
ἀνθερεῶνος ἀθροηαδ ΤΏΟΤΘ οὐ ἑλοῦσα ἰῃᾶπ οἢ 1Π6 δάνθυθίαὶ ὑπό. 
ΤἼθίῖ5. ΤοοΚ 90γὙ6 ὈΥ 1Π6 οἰΐη (Β8 ποθ ἀνθερεῶνος, {Π6 σροηϊῖνθ οὗ 

ΡΔΥ() ἴῃ Βυ0ἢ ἃ νὰν ἰπαΐ ΠΟΥ παπᾶ νγὰβ δχίθπαθα ὠπάον (ὑπό) 18 
βὰπη6.---ἄνακτα. ““ΜοΠΑΙΟἢ οὗὨ [Π68 5Κ[685.᾽" ς 

603-506. εἴ ποτε δή. Οὐπδυϊῦ ποΐίθ ὁ. υθῦβθ 40. ---- μετ’ ἀθανα 
τοισιν. “ΑἸηΟηρ [86 ἰτητηο τί }8."--τίμησον. “ἩοποΥ." ΤῸ Ὀ6 ἀΚθῃ 
'π ἃ ΞΘ ΠΟΤΙΑΪ 56η56, ἃπ ΘαυἰναἸθηΐ [0 “ΤΏΔΚΘ Πβίγ οι 5,᾽ ὙΘΠΘΥ σοη- 

δρ σα ο01}5,᾽) ““ θΟΒΙΟΥ (ΆΥΟΥΒ ΠΡΟΠ,᾽" ὅτο.---ὠθκυμορώτατος ἄλλων ἔπλετ᾽. 
“15. 1Π6 τηοβὲ βιυνἢ-[αἰθα οἵ 81}. Ἐααϊναϊ]οπέ, ἴῃ αοΐ, ἰο ὠκυμορώ- 

τερος ἄλλων, ΟΥὙἩ ὠκυμορώτατος πάντων. ΤῊΘ 1Ἰἴθ6 γα] τηθαηίηρ, ““τηοβὲ 

βυντ-[αἰδὰ οὗ ΟἴΠΘΥ5,᾽" σγοῦὰ ἀρρθαῦ ἴο τι ἀησταιητηδίϊοαὶ, απ γαῖ 
ἄλλοι ΤΩΘΥΘΙΥ ΘΧΟΙΪ 665 δὴ ἱπάϊν δ] οὗ [ῃ6 βαῖὴδ ἀπά νυν ἱτἢ [ῃ6 γϑϑέ, 

τπουρὰ ἀἰ τη “ΤΌΤ ἴῃ ἰπ ἀεστεε, 50 Βαϊ [ῃ6 ΒΔΠ16 ῬΘΙΒΟΠ ΤΩΔΥ͂ 
θ6 δαϊά Ὀοίῃ ἰο ὈΘΙοησ ἀπά ποὶ ἰο ὑδοηρ [0 {Π6 οἶα55 ἴῃ ᾳυθδβέϊοι 
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γα. πᾶνϑθ δη ἱπηϊίαίϊίοη οὗ {μ]8 σοηβίγαοίου ἴῃ Τδοϊίυ5 (Αργιο., 

834): “Ηἰ εοεἰεγοταπι Βτιἑαπποταπι {μραοϊδειηιϊ." ---ἔπλετ᾽. Ἑᾳαϊναᾶ- 
ἰϑθπξ Πθύθ 9 ἐστέ. Οοηβοϊ ποίΐθ οη. υεΊβα 418,---ἀτάρ. “ΕΓ. .ΑᾺ 
ΒΙΓΏΪ ΑΓ ὑϑᾶσα Ῥγουδ}}5 ἴῃ 1,αἴϊη, ΠΘΥΘ αμέεηι ΒΟΙ ΘΕ Γη65 ἢᾶ5 ἐῃ8 

ἔογοθ οὗ επῖπι. " ΤΠῸΒ ΓΘ ΤῊΔΥῪ 5ΔΥ, 85 ἃ Ρδγαρῆταβο οὗ ἰῃ6 ργοβοπΐ 

Ῥάξβαρθ, “"οποτε ἤίϊμπι ογπα ; εβὲ απέετι πῆιπὸ φιίάφηι ἀκιεῖς ἐπγιτιᾶ 
Ῥτϊσαΐξιι5 κοποτε." (Νὰρεϊξϑαεοῖι, αἀ ἰοο.) 

5δ08-810. ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον. “ὍὯο ἴδοι, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, ὈΥ͂ 8}} 

ΠΊΘΔΠ5 ὨΟΠΟΥ͂ ὨΪΤΩ,᾽" ἢ. «., 0 1ῃοι σοί  ΠΙΥ δχίθπα ἴο Πΐτῃ ἴμαΐ ΠΟΠΟΥ 

νγῃοἢ ΟἴΠΘΥΒ Πᾶνα ἔδι]θαὰ ἴο Χο πα ϑυ ἨΪΓ.---- μητίετα Ζεῦ. ““ΟὐμηΒ6}- 
᾿πσ 7ον6,᾽" ἢ. ε., Ζονθ, ραγθηΐ- ΒΟ ΓΟ Β οὗ 811 νυ ]586 σου Ξ6]8.--- ἐπὶ Τρώ- 

εσσι τίθει κράτος. ““ Βεδίον τηϊσῃΐϊ ὑροη {μΠ6 Τ͵ο͵δη5,᾽)" 1. 6., 186 

τηϊσηξ {μαΐ Ἰεδα5 ἴο νἱοίοσυ. ΤΠ6 δάνθυθδὶ ἐπέ ἤθσΥΘ ἱπουθᾶβθ5 {Π 6 

ἰά6α οὗ ἰμ8 σοητπῦδποα οὗ ἱπαΐ ρόονγασ. [1 15 10 Ὀ6 σίγϑῃ ἐο (6 Ττο- 

ἦλη5, ἀπά ἴο ταβί προπ ἴμθιη [ῸΥ ἃ {ἰπη6.---ὀῤφέλλωσί τε ἑ τιμῇ. “Απᾶ 

ΤΩΔΥ͂ δάνδποθ Πίστη 'ἱπ ΠΟΠΟΥ.᾽" [Γι ΛΓΘΓΔΙ]Υ͂, “ ΤΩΔΥ ἱπογθᾶβα Πΐτη Ἱἢ 

ΒΟΠΟΥ." ΟὐὈΙΏΡΑΓΘ 1Π6 1, δἱπ, “ ἀπρετε αἰΐφιιεπι ποποτε.᾽" 

511-518. νεφεληγερέτα Ζεύς. ““Π6 οἹουά-ΠοἸ] οἴϊης 1ογ6."---ὡς 
ἥψατο γούνων, κι τ. Δ. ““Α5 586 ἰουοπα Ηἰβ ΚΗΘ65, 80 586 Καρὶ Ποϊά- 
ἴῃ, μανὶπσ στόῦγῃ ἘΠπῖο ἔθη (88 ἰἴ νγοσθ)." ὙΠ ἔχετο ΒΌΡΡΙΥ γούνων 

ΟΥ αὐτῶν, ἱπῃουσῇ ποῖ γϑααϊγθα ἴῃ 1Π8 ὑγαπβιαίϊοη. Ὑ786 ἢδΥδ ΠΕΤΘ, ἴῃ 

ἐμπεφυυῖα, ἃ 5βἰῃσυ]αγ θαΐ Ὀο]α Θχργθββίοη. 586 οἱυπρ ἰο [ῃ6 Κπθδβ 
ἃ5 ΠΓΓΩΪΥ ἃ5 ἴ βῆ δᾶ στοῦσῃ ὑπίο ἐμ6πὶ ἀπ ποὺ ἑοιτηθᾶ ρατέ οὗ 
106 ὙΘΓΥ͂ ἔγατηθ οὔ 1]. ὙἹΓΡῚ Πὰ5 ἃ ὙΘΥΥ {6 60]6 ἱπηϊζαϊίοη οὗὨ {5 ἱπ 

δ5 ““σέπιια αταρίεσι5 ματεϑαὶ." (2Ξη., τἰϊ., Θ07.) Τὶ πηυβὲ Ὀ6 οὐβογυϑὰ 

τη δΐ, ἴῃ ἃ βίτιοι Ηοτηδεὶς ἰγαπβ]αἰίοη, [Π6 ρασίϊο]α ὡς νγου]α Ὀ6 ἀδηηοη- 

βίγαϊνθ ΘΙ ἰπ Ὀοΐἢ Οἰαι565 : “50 Ξ5ὴ6 τουποϊι6α ἢΐβ ΚΗ665, 80 5η6 Κορὲ 

Βο!άϊηρσ.᾽" Οοτηρατα {π6 Οδυπηδη 1:άϊοπη, “50 Υἱ8] Κορίρ, 5ο υἱοὶ 
Β΄ΠΠ6,᾽" Ὧπὰ αἷβὸ 1Π6 νυ! πον Ρά55ΑΡ6 ἴῃ ΥἹΓΡῚ], “ μὲ νἱάϊ, μὲ ΡΘΥΙ, 

τοῦ ΤΩ6 τη} 5 ΔΌβί  ουτου." (εἰορ΄., ΥἹ]]., 41.) 

814-516. νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο. ““ῬΤΟΙΗΪΒΘ Τη6 πονν, ἰῃ- 

ἀθεά, ἴον οουίδϊη." Οὔβογυθ {παΐ μέν 15 ΠΕΙΘ ῸὉΣ μήν. ὙΤΠ6 ρδγίϊοὶθ 
δῇ, οι 1ῃ6 ΟἾΠΘῚ παπᾶ, ἱπεϊπηαΐθα ἃ νυ δ ἰμᾶΐ πὸ {ὩΥΓΠΘΥ ἀοΙαΥ ἰα Κα 

Ρίαςθ, θὰξ {παῦ 1ῃ6 τϑραυδβὲ 06 σταπίθα δὲ οποβ.---καὶ κατάνευσον. 
“ Αηὰ ταῖν (πὶ Ῥτοϊηϊβθ) υυἱἢ ἃ ποᾶ,᾽ ἢ. ε.. πᾶ σῖνϑ τὴ8 5ΟΠῚΘ 

ουϊννατα βῖστ οὗὁ ΒΌΘΝ Ῥγο μη Ϊ56.---ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος. ““ Βίησθ 6 1θ 
18 ΠῸ Θδ56 [ῸΓ ἴδασ ὑπίο 166." Οὔβοτνα πδὲ δέος ἤθσθ 15 ποίῖ 

φιεέιι5, Ὀὰϊ σαιιδα τιεϊμεηαὶ.---- ἔπι. ἘῸΥ ἔπεστι. --τῦσσον. “Ηον ἔλτ," 

ἢ. ε.. ἴῃ δῦ ἀδργθα.---ἀτιμοτάτη ϑεός. ““ΤῊΘ Ιθαβὲ μοπογϑᾶ ἀεϊΐυ. 

517-519. μέγ᾽ ὀχθήσας. "" αγδδί!Υ ἀϊδέυγθοα.᾽" Αοοοτάϊηρσ ἐο Βαυΐΐ- 
τδπῃ {[εατὶ., 5. Ὁ.), ἴῃ 8. σϑγὺ ὀχθέω ἀδποΐθβ, 'π σΈΠΘΓ͵ΑΙ, ΘΥΘΥΥ Κίπὰ 

οὗ εἱοίεμις ἐηιοέϊοη δὲ θυ θηίβ, δοίίομβ, δηἃ τνογὰβ νυ βίγικ 186 
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τηϊπὰ ὈΠΡΙΘαβδη]ν.---ἢ δὴ λοίγια ἔργ᾽. ᾿ΑϑϑΌσθαϊν, πον, ((Ώ 656 ὙΠ] 

86) πιδομίθυοιβ ἀοίηρβ.᾽" ΒΌΡΡΙΥ τάδ᾽ ἔσται, ποΐ ἐστί, αῃιὰ σοἸηραγα 
Υ656 δ79, ΏΘΥΘ {Π6 01] ἴογμη οὗ δχργθβϑίοῃ 18 ϑίνθηῃ. ---- ὅτι, 

“ποθ.᾽"--ὖτ᾽ ἂν μ᾽ ἐρέθῃησιν. ““ὙΥΏΘΗ 586 58}|8}} ΡΥΟΥΟΚΘ τη6. ΤῊΘ 
Ῥδτγ Ϊο16 ἄν ἱπηρ]1685 1ῃ:6 ῬΟΞΒ:ὈΠΠΥ οὗἁἨ ΒΘ ἢ 8 δυθηΐ ΒΟ0η δ ΚΙ ῃ Ρ]ᾶ66, 

ἵγοσὴ 1ῃ6 Κηονγη ὉΠαγδοίου οἵ 70πο. 

520-527. ἡ δὲ καὶ αὕτως μ᾽ αἰὲν νεικεῖ. “ἘῸΥ 5116, ΘΥ̓́Θἢ ({0.8, 15 

ΘΥΘΥ ἰδαηΐξίηρ Τ]6,᾽" ἱ. 6.,) ΘΥΘῚ 8ἃ5 ἰπ ἴΠ6 ργθβϑηΐ ᾿ἰπβίδῃοθ, νυ ἱτμοιΐ 

ΔΩΥ͂ Ργογοσδίίοη ΟΠ ΤΥ Ρατγί, δηᾷ ἴῃ 1{0}} δοσογάδηποθ ϑυ] ἢ ΠΟΥ 508ρὶ- 

οἷουβ δπὰ ΠδυρσὮ Ὕ (ΘΙ ρΡΘΥ.--τκαΐ τέ φησι. ““ΑΠπᾶ 5808, 8150.᾽" ---αοὀὖτις 
ἀπόστιχε. ““ΟὉ ὕδοκΚ ἀραίἰη.᾽"---3ν»νοήσῃ. ““ΜΔΥ Ρεγοοίν,᾽" 1. 6.) ΤΩΔΥ 
ΡΘΥΟΘΙΥΘ (ὮΥ Ὑἱβὶΐ το 1Π6 5Κ165.---κε μελήσεται. “ἍὙῺΠ Ὀ6 ἃ οᾶγθ ἴο 

ΤΏ6, ἴ πδυρηῦ ργουθηΐ.᾽" ΟὈΒΟΥΥΘ [Π6 [ΌΓΟΘ οὗὨ 1ἴΠ6 Ῥαυίίο]θ. κε. ἴῃ 

Ἰοββθηΐησ [Π6 σϑυΐαὶ ΠΥ ἱπηρ] δα Ὀγ {ῃ6 Ζαΐατζο.---εἰ δ᾽ ἄγε. Οοπβαϊί 

ποίβ ὁ υϑῦββ 802.---ἐξ ἐμέθεν γε. ““ ΕἼΟΙῚ ΠΙ6, δἵ ἰθαβϑί." Πρ γἱησ 

1ηδὲ ΟΥ̓ ΠΘΥ 5045 ΤΏΔῪ ΠᾶΥ6 ΟἴΠΘΥ Τηο0465 οἵ σἰνίπρ ἃ ρθᾶσθ, θαΐ ἐπαΐ 

(18. 15. ἢΪ5.---οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον, κ. τ. Δ. “ἘῸΥ [Παΐ οὗ τηΐπ6 
5 ποΐ θυ οοδΌ]8, ποι ΠΟΥ δοουδβίοϊησα ἰο ἀδοθίῖνθ, ΠΟΥ ποῖ 0 Ὀ6 86- 

ΘΟΙΩΡΙ 56, νυν μαίβοθυθυ 1 5}8}} σοπῆστη ὈΥ 8 ποᾶ Ὑ]Π ΤΥ ΠΘοδά.᾽"--- 

ὅτι. ΟὔΞΒΕΓΥΘ {Π6 σοτηρυθῃθηβίνθ τηθαηΐϊηρ οὗὨ (15 ἔβθυπη, “ὙΠ αΐΘΥΌΣ 

ἴξ ΤΔΥ Ὁ6,᾽ “ οἵ ν»ῆαδί Κἰηά βοϑυνϑυ,," ἄς. [ζ{ 15 ἱποογγθοΐ, {πῃ υθίοσθ, 

10 ΤΟίδΓ ἐμόν ἴο τέκμωρ τηθΥΕ]γ. ΟΠ [Π6 ΘΟΠίΤΑΥΥ, ἰξ τοὶδίθβ ἰο ὑγμδί- 
ΕΥ̓́ΘΥ ΦΟΠΊ65 ἔζοπῃ 7006, νυ δίθυου 15 ογᾷαἰ πᾶ ΒΥ Πΐτη.. 

528--530. ἥ, καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι, κ- τ. Δ. “ΤΠΘ 5οη οὗ ϑαίυγη 
ΒΡΟΚΘ, δπὰ ποαάρᾶᾷ {ῃϑγθαροη ἢ ἢἶβ᾽ ἄατκ ουθῦγονγβ.᾽" ὙΠοπ 
Ῥηϊάϊαβ, {Π6 ἌτηουΒ Βου]ρίου, νγὰβ βιὰ ἔγοση σγμαΐ ραΐζοση μ6 παᾶ 

(ταιηθὰ μΐβ ΠΟΌ]6 βίαι οὗ {πΠ6 ΟἸγιηρίαπ ον6, μ6 δηβυγοσγθά, 10 νγὰβ 

ἴτοτα 16 Δτομθίυρθ ννῃίοῃ Π6 Τοὰ πα ἰπ {Π5 1π6 οὗἩ Ἡοτηθυ. ὙΥὙἹΓΡΊΪ, 
ΓΘΙΊΔΙΚΒ5 Ὑ ΑΙΡΥ, σῖνθβ υ5 {Π6 ποᾶ οὗ ΤΌΡΙ ΤΟΥ Ὑ]ἢ στϑαΐ τηδρηϊἤσθηοθ: 
“Αππιιῖὲ, εξ πιωέι, ἰοίμτη, ἐγεπιε[εοὶε Οἰψπιριπι." Βαϊ ΗΟΠΊΟΥ, ἰπ ἀθβουῖ- 

θέηρ 1Π6 5δῃη6 {πῖπρ, μἰσέαγθβ ἐπ 6 54016 Ὀσονγ5. οὗὁἩ Τυρ᾿ [6 θοπΐ, δπά 
ἢΐ5. ΔΙΩΌΥΟΒΙ4] ΘΌΤ]5 ΞΔ ΚΘη δ {Π6 τηοϊηθηΐ θη ἢ6 σῖνοβ {πΠ6 ποά, 

δηἀ {ΠΘΥΘΌΥ ΤΟ ΠάΘΥΒ (Π6 ἤρτγθ τοῦθ παίαγαὶ δηᾶ Πἱν ΕἸΥ.---ἐπεῤῥώσαν- 
το. “Βιγχθαπηθᾶ οπθ ὕροη 1ῃ6 οἰ .᾽" ΟὌΒΟΙΥΘ [Π6 ἔοτοθ οὗ ἐπέ.--- 

μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν "Ὄλυμπον. ““Απὰ Π6 οαιβοᾶ ἐπ6 τηϊρητ ΟἸ ΤΩΡ 5 

ἴο {ΥΘΙΠ0]6 (ἴο 115 θ856)." Τῇδ νϑυῦ ἐλελίζω ἩΘΥΘ ΘΧΡΓΘ5565 ἃ 4υϊοῖς 

ΥἹΌΓΑΙΟΤΥ͂ τηοϊίοῃ. : 

531-585. διέτμαγεν. ““ ϑοεραταίοᾶ."".--Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα. ἴ Βαΐ 
7ονϑ (φγοσθθᾶβθα) ἴο "18. ουὐνῃ δθοᾶβ.᾽" ΞΘΌΡΡΙΥ ἔδη, Ὑγιϊ ἢ 15 ἐο 86 

εἰϊοἰ το, ἴπ ἔδοΐ, ουέ οὗἉ ἄλτο.----σφοῦ πατρὸς ἐναντίον. “Ἰη 16 ργ65- 

ΘΠΟ6 οὗὨ {Π61Ὁ 5βίγθ." Οὔβϑινθ 1π6 σϑπίτνθ πθυθ τ τ ἐναντίον, [ῃ6 
αδ86 οὗ τηοίίοῃ, οη {π6 ραᾶτέ οὗ ἊΝ Δ5Βθι θα σοάβ, οογηΐηρ ἥτονα 
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(Π6 Θηΐγαηοθ υΓ ἐπ6 1 5ῖγθ.--- μεῖναι ἐπερχόμενον. “Τὸ χαϊξ ΤῸΥ Ὠΐη 
ΔΡΡΙΟΔΟΙησ.᾽" ΜοΙδ ᾿ἰθγα ]ν, “ Θομηΐησ Οη.᾽"--- ἀντίοι. ““ Βοίουθ 

ὨΪΠ1.᾽ 

896-599. ὥς. ““Τηυ8,᾽ ἡ. 6.) ἈΠΑ͂ΘΥ 5ΒΌΟὮ, ΟἰΤΟυΤηβίδποα5.---οὐδέ μιν 

Ἤρη ἠγνοΐησεν, κ. τ. 3. “ΝΟΥ σοποογηΐηρ ὨΪΠΊ νγᾶβ 70Π0 ἱσπογδηΐ ; 

Βᾶνΐηρ᾽ 566η, ΠΟΥ {ῃαΐ,᾽ ὅο.---οἱ συμφράσσατο βουλάς. ““ Ηδᾶ Ἰᾳ5ῖ 

ὈΘΘη σοποογίίηρ ΡΠ 5 νυ] Ὠϊιη.᾽" ΟὈΒΘΟΥΥΘ (Π6 [ΌΤΟΘ οὗ {Π6 δουίβί, 

ἴῃ τϑίδυσίηρ ἴο ψμαΐ μ85 υ5ὲ τ Κθη ρ]δ66.---ἀλίοιο γέροντος. “Οἱ 
1Π6 ΟἹ τηδῃ οὗ 1ῃ6 568,᾽ 1. 6., οὗὁἨ 1Π6 ἀσοᾶ βθα- οὰ. Ἐϑίδυγιηρ ἴὸ 

ΝΕΥΙΘΕ5.---κερτομίοισι. “Ἰη Πρατί- Οὐ πη (ννογ 5). ΒΌΡΡΙΥ ἔπεσι. 
δ40--548. τίς δ᾽ αὖ. ““Απὰ Ψ]ῈΟ δραΐη.᾽" δ᾽ αὖ ἴοΥ δὲ αὖ. Νᾶρεϊδθ- 

ὈΔΟἢ, ὙΠ 1655 ῬΥΟΡΥΙΘΙΥ, τη κα 1 10 Ὀ6 ΤῸΓ δὴ αὖ.---δολομῆτα. 

“ ΑΥ̓ΤῸ] οΠ6.᾽ ---συμφράσσατο βουλάς. ““Οοποοτίοα Ρ]Δη5 νυἱτἢ {Π 66 
ἃ Τηοϊηθηΐ ἃΡῸ." ---ἐόντα. ΟὈβϑυυθ [Π6 ϑιηρὶουτηθπί οἵ {Π6 δοσυβαῖνθ 

ἢΘΙΘ, σέ Ὀοΐησ ἀπαἀογβίοοα, ἡ ΏΘΥΘ να νου] οχρϑοῖ Π6 ἀαΐνθ, ἄσυθο- 

ἴῃς ἢ σοί. Τὴ Αἰῦο ατϑεὶς 115 ὈΘΟΟμ85 ἃ ΘΟΙΏΤΩΟΙ Ἰ5896.--- 
κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν. “ἈΘνΟΙν Πρ’ Ξροταῖ τηΐποβ ἰπ τηϊπά 
ἴο ΘσΟΙῺΘ ἴο ἀφδοϊβίομβ {ΠΘΥΘΟΙ,᾽) ὁ. 6.,) 0 τῆλ Κθ βθοσϑί ἀθοίβίοπε, ἰο 46- 

οἰάθ οἡ ἱμίηρβ δρατΐ ἔγοσυη τηθ.---εἰπεῖν μοι ἔπος ὅττι νοήσῃς. “Τὸ 
ἄθοϊασθ ὑπΐο ΤῺΘ ΔΗΥ͂ Ρίαη ποὺ τηᾶγϑϑὶ ἤᾶνθ ἀν βθα." Μουδ 11 - 

ΟΥ̓Δ, “10 ἄθοϊασθ υπΐο τὴ6 ἃ Ρ]8η, ῬΠαΐβοθυ θυ ΟΠ6 ποι τηδυϑϑβὲ 

Ὠᾶγϑ ἀονυϊβϑά." 

845-50. μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς, κ. τ. Δ. “ο ποῖ, ἱπά66ά, θυ} ΔΗΥ͂ 

ἢΟΡ65 ὕροπ ([Π15), ὑμαῇ ποὺ 581} θθοοιηθ δοασαδίπίθα ὙΠ 8}] ΤΑΥ͂ 

ἀϑιθυτηϊηδίϊοηβ.᾽" ΟΌΒΘΙΤΘ [Π6 ῬΘΟΌΠΙΔΥ [ΌΤΟΘ οὗ ἐπ ἰῃ σοπΊροβ το, 

ἃ πα σΟΙΏΡΑΓΘ {Π6 Θχρὶηδίϊοη οὗ ΝΆ βίβθδοῃ, “ΠΟΙ͂ πιοῃΐ ἀαγαι." 

-χαλεποί τοι ἔσοντ᾽, κ. τ. Δ. “ΤΏΘΥ ΜΠ] ργονθ θυγἀθηβοσηθ ὑπίο 

1866, ΔΙΙΠουρῃ ἱποὰ αὐ {Π6 ραυίπου οἵ ΤῊΥ̓ σΟΙΟἢ,᾽ 1. 6., [Π6Υ̓ Ψ}}} 

ῬΙΌΥΘ ἴοο Ὀυγχάθηῃβοσηθ 0ῸΥ {ΠΥ ΤΘΘΌΙΘΥ ἱπιθ]]θοΐῖβ, 85. ἃ ἴδιηδ]6, 8]- 

1πουρὰ μου ἃ’ΐ ΠΥ Βροιβθ. Τὴ Βομο]αϑί τη κοβ χαλεποί δαυσϊνα- 

Ἰϑηΐ δου ἴο βλαθεροΐ, ““ἩυχΤ ΓῺ], “« ἸΠ] του 5,᾽) θα ἴῃ 118 νὰν {Π6 

ὑνογαβ ἀλόχῳ περ ἐούσῃ 1056 81}} {Π6ῚὙ ἔΌΥ6Θ. 
ἀλλ᾽ ὅν μέν κ' ἐπιεικὲς ἀκουέμεν. ““Βυΐ ν᾽ ΔΊΘΥΘΥ ΟὨΘ, ᾿ηἀθθᾷ, ἰ, 

ΤῊΔΥ ὃ6 δίιίησ ([0Υ [Π166) ἴο ΠΘγ.᾽" ὙΠ ὃν ΒΌΡΡΙΥ μῦθον .----κ’ ἐπιεικὲς. 

ΒΌΡΡΙΥ ᾧ, 850 1ῃαἱ κ᾽ ἢ ὈΘΟΟΠΙΘ5 δααϊν ]θηΐ ἴ0 [Π6 ΡΓΟΒ6 ἂν ᾧ.---πρότερος 
τόνγ᾽ εἴσεται. “5081 Κπονν {π|8. ΒΆτὴθ ὉΠ6 ΒΟΟΠΘΥ (πη 1Ποι).᾽ 
ΟὔΞΘΙυΘ [Π6 τϑοδρὶἐ]αίϊηρ ΤΌγ66 οὗ γέ ἰπ σοτηθὶ παίίοη ἢ 1η6 ῥτο- 
ΠΟᾺΏ.---μή τὶ σὺ ταῦτα ἕκαστα, κ. τ. Δ. “ὍὭὯο ποῖ ἴδοα αἵ 8}} ἰπίογτοσαίθ 
τοβρθοίίηρ βοὴ οὗ {8686 {πη 55, ΠΟΥ Ὀ6 ὈΥΥΪηΡ ἰηΐο {Π6 1." ΑἸΘΥ 

ὃν μὲν ννγ ψγνουϊᾶ χροὶ τοῦτον, θυΐ ταῦτα ἕκαστα ἴᾷΚθ ᾿18 466, 
ΒΏΟν σ᾽ ΟἸΘΑΤΙΚ ἴπαΐ ὃν ἴ8 ἴο θ6 ἰΆΚθῃ σοι! θοί ν ον. 

551-54, βοῶπις πότνια Ἥοη. “ΤῊΒ Ιαγρο- ου θᾶ, τουθυθᾷ 7Ζ0η0.᾽" 
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ἴῃ ρορίϊο Ἰδησιαθθ, δηἃ Θβρθοίδ!!ν ἴῃ Θρὶς ΡΠΓΑΒΘΟΪΟΡΥ͂, ἔνγ7Ὸ ΟΥ ΤηΟΤΘ 
δριἐμθῖβ ἀύθ οἰζθη δ ἀθὰ ἰο ἃ βίπρὶθ βυυβίδηϊνθ, νυν ποὰϊ ἅπῪ σοη- 
ποοίϊησ Θοη]αποίίοη, ΜΉΘ ἔπ686. Δ.Θ ΤΉΘΥΘΙΥ ΟΥ̓Πδτηθηΐαὶ θρποῖβ, 

ἃ πὰ 5ΕΙΥΘ ἴο ροὶϊπέ οὖ {Π6 ΟὈ] δεῖ τῆοτθ ΠΥ ἴο 1η6 νθυν. (Κῶλπεν, ὁ 
760, ηι.)--- βοῶπις. Α Ἰατρθ, [Ὁ}} ΕΥ̓ 6 νγὰβ δῃ ἱπηρογίδηϊξ ἱηστθάϊθηϊ ἴῃ 
Ατεοίδη Ὀθδαΐν, πὰ 1Π6 δρίτμϑί βοῶπις 15 ΨΧ6}} φυδὶ θα ἰο ΘΧΡΓΘ85 
1815, β σηϊ γίπσ, ΠΈΘΓΔΙΥ, “ οχ-ογϑα,᾽" ὁ. δ.) ὁη6 ηὴΟ [85 ἰᾶγθ δυ8Ὲ5 

Κα δῇ οχ. ΤῊΘ ἰθΥΠῚ, ΠΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, ἰ5 ποῖ σοπῆηρᾷ ἴῃ ΗΟΠΊΟΥ ἰο “πὸ 

τηθγ νυ, Ὀὰΐ 15 δρρ θὰ ΟΥ̓ μΐπι οη 9Π8 οοσαϑβίοῃ ἴο ἃ Νετγοιὰ (ἢ, 

χΧυΠὶ., 40), ἀπά οὁἢ ἔννο ΟἴΠΘΥ Οσσδβίοηβ 10 {νο ΟἿΒΘΥ {δη18165. (Ι., 

Εἰ, 144  νἱῖ., 10.) ΜΆΙΘΥ ταϊπκβ ὑπαὶ ὃ παὰ ἃ βρθοίδὶ σϑίβυθβποβθ 

ΟΥ̓Κ ΊΠΔΗΥ ἴο [Π6 ννουβῃὶρ οὗ ἴπ6 Ατρῖνϑ πο, ἀπὰ 1η8 Ἰασεπὰ οὗ 1ο. 
( δϑεπδεῖι. Μυιλοὶ., Ῥ. 369.) : 

αἰνότατε. “Μοϑί ἀτϑαδὰ."---ποῖον τὸν μῦθον ἕειπες ; “ὙὙΠαὶ κἱπὰ 
οὗ ννογὰ [5 1ῃ15 το παβὲ υ8ὲ υἰἱογοὰ 1 Ἐαϊναϊθηξ [0 ποῖον ἔειπες 
τοῦτον τὸν μῦθον; “ΟΥ̓ Ψψῃαΐῦ Κίὶπά Παβῖ ποι υἱἱογθα {Π18 ὙΘΥΥῪ ἡγοτὰ 1 
---καὶ λίην σε πάρος γ᾽, κ- τ. Δ. ““Ηεταίοίοτζο, αἵ ᾿ϑαβέ, 1 θύβϑῃ δ]ῖο- 

Βοίμου πϑίἐθθυ ἱπίθγγοσαίθ {ῃ 66, ΠΟΥ ῬΥΥ." ΟὔΞΘΥΥΘ ΠοΥΘ ἐῃ6 θη- 

Ρἰογιηθηΐ οὗ καὶ λίην (ΠΓΘΥΔΙΥ, “ ΘΥ̓́ΘΠ ὙΘΥΥ͂ σΥΘΔ.]γ᾽}) 0 ΘΧΡΓΕΒΒ ἃ 

βίγοηρ δηᾷ ροβιεϊνθ ἀβϑβϑυίίοη. [{ ΤῇΔῪ Ὀ6 Ραγδρηγαβθα ὈΥ “"δυύβθῃ 85 

τη ἢ 85 ἴῃοὰ {ΠΥ 56} σουϊάβ νυν 5}. (Οοηβοϊ Νὰσεἰδϑαεῖ;, αὐ ἰοε.} 

--εἴρομαι. ὙΠ6 Ργδβθηΐ ΠΘΓΘ, 85 ὙῈ}} ἃ5 ἴῃ μεταλλῶ ἀπὰ φράζεαι, 5 
ποΐ τ 186 Ροσγίδοϊ, 85 βοιῆθ θχρίαίη ἴξ, θυϊ 18 βΡΌΓΡΟΒΟΙΥ οιηρίουθᾶ ἰο 
Ὀτίησ 1ῃ6 ν»ῆ 016 τάησθ οὗ 1π6 ραϑί Ὀθίογθ 1η6 θύϑϑ, ἀπᾶ ο ἀθποίθ 

ἰοησ-σοπιϊπυρα Πϑθϊϊ.---ἀλλὰ μάλ᾽ εὔκηλος, κ. τ. Δ. ““Βαΐ, ὙΕΥΥ ἵγεθ. 

ἴτοιῃ ἱπίθυσαρίοη οἡ ΤΥ ματί, μου τηθα! αίαβί θη ἐΠ056 ἐπῖπρβ, τπδὲ- 
ΒΟΘΥΘΥ ἴδοι τηᾶγοβὶ υνῖβῃ.᾽" ὙΠῸ δὐ͵θοίϊνα εὔκηλος 'ἴη ἨοιηδΥ ἰ5 

ΠΟΑΤΪΥ Θααϊναϊθηΐ ἴο ““ γαη48}},᾽) θαΐ ΟΠἸΥ ὙἸἢ {π6 ἰάθα οὗ ἐγθϑάοπι 

(τοῦ 8}} δηχίβίυ, ἱπίθυταρίοη, ἀδηρου, ΟΥ̓ Οἵ ΠΟΥ Ὁποοτηΐοτίδθ!θ [δε]- 

ἴησβ. (Βιμίπιαπη, Γι» χὶϊ.,) ἴ.,) Ῥ. 141.) -ἄσσ᾽. ΟὔΒθΙγθ {παὶ ἄσσα 15 

[ΟΥ ἅτινα. ὁ ν 

δ5δδ-568. σε παρείπῃ. ““Μᾶγ-ΠαΥΘ ρογβυδαθα {πΠ66 στοησ." Οὐ- 
ΞΕΥΥ͂Θ ΠΕΓΘ [Π6 [ΌΤΟΘ οἵ παρά, 85 5Βῃοννγίηρ ἃ νης ἃ ἀδνϊαιίοη ἐτοῖη 1μ6 τἱσὰς 
ΑΡ, 85 ἷπ παρὰ μοῖραν, παρὰ δόξαν, παρὰ τὰ δίκαια. Ἡδποθ σε 
παρείπῃ ΤΑΔῪ Ὀ6 ΠΘΥΔΠΥ ταπάθγοα, “ Μὰν πᾶν Βροκθη πηΐο {Π66 ὃψ 
ἐδια δίάε οἵ σἰιαΐ τγᾶ5 τὶρῃΐ, ἀπα ποῖ ἐπ ἐλε βαπιε ραῤΐ νΣἸ1ἢ 11.᾽»---τῇ σ᾽ 
ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον. ““Ὁηΐο τηἷ5 ὁη6 1 ἱπηαρὶπο ἱπαΐ ποα ἀἰάδέ 
ῃοὰ δββϑϑηΐ 101 σϑυίαϊη." ἴέ 

561-504. δαιμονίη. “Βίτᾶησθ οπη6." Ὑε αν σίγεπ ποθ τ{Π9 
ταθδηΐησ ΠΟ ἀρρθδὺβ 10 116 δ 1Π6 θα515 οὗ δαιμόνιος. "ΤῊΘ οἵ- 

ἀἰϊπατυ ἱγαπβαϊίοη, “τη Πη,᾽" σαΥτίθ5. νι 1ξ ἃ Ἰυἀϊογουβ αἰτ. --ταἐεὶ 

μὲν ὀέεαι, οὐδέ σε λήθω. ““ΤὭοιι ἀτί Θυϑσ, ἱπᾶθϑά, ἱγηασί πίη, ΠΟΥ ἂο 



198 ΝΟΤῈΞ ΤῸ ΒΟΟΚ 1. 

[ (δὲ δ}Υ ἐϊπηθ) ββοᾶρθ {ΠΥ ουβεγναϊίοη.".- -τ-δ' ἔμπης. “πὰ γεῖ, αἴεσ 
81}. “ἔμπης 1ἰβ δαυϊναϊοηῖ τὸ ἐν πᾶσιν».---ἀλλ᾽ ἀπὸ ϑυμοῦ, κ. τ. λ. 
“ἜΘ ῃ 1Π6 σοπίγατΥ, που 5841 Ὀ6 Αγ ΠΟΥ ΑΥΤΑΥ ἔγοσῃ ΤΥ ὈΟΒΟΙΏ,᾽" ἃ. ἐ.» 

ΤΟΥ͂Θ δβϑίγαηρθὰ ᾿πὰπ ΘΥ̓ΘΥ ἔγοτη ΓΩΥ δῇἴξβοιίοηβ, ΟὔΞΘΥΥΘ ἰἰαΐ ἀπό 
ΒΟΥ 15 ΤΠΘΓΘΙΥ δη δάνοσῦ, “ἀνγαν,᾽ δηὰ 1ῃδὲ “ΓᾺΡ 15 ᾿πηρ] θα Ὀγ 

16 οᾶ56 ᾿ΐβϑιῖ οὔ ϑυμοῦ.---τοι καὶ ῥίγιον. ““ἜνΘη ΤΟΥ6 ὈπρΙθαβδηῖ 
ἴοΥ 1Π66." --οὕτω. Βδίδττιησ ἰο ἀπὸ ϑυμοῦ μᾶλλον ἐμοὲ ἔσεαι. 

δθ6-567. μὴ νύ τοι οὐ χραίσμωσιν, κ. τ. Δ. ““1,8ῖ, ἴῃ 1μαΐ Θνθηΐ, 
ἃ5 ΤΩΔΗΥ͂ σγ05 85 ἴΠ6Γ6 816 ἴῃ ΟἸΥΓΏΡῸΒ ΡΥΟΥ͂Θ ἴῃ ΤΘΔΙ Υ οὗὨ ΠΟ ἃνδ1} 

απίο [ῃ66 ἀσαίηβί Π16 σου ηΡ᾽ ΠΘΔΤ, ΥΠΘΠΘΥΘΓ 1 5}18}} ΠαΥΘ Ἰδ]α ΠΥ ὑἢ- 

ΒΡΡΓΙΟΔΟΏ 8016 μαπᾶβ ὑροη {Π66.᾽ Οὐοπηβαϊῖ, ἃ5 Γοραγαβ {Π6 ἔοττη μὴ νύ 

τοι, ἴ6 ποΐθ οῃ υϑῖβθ 238.---ὦσσον ἰόνθ᾽. ΜΟοΓΘ ΠΠΓΘΥΔΊΎν, “ σοΙηϊη σ᾽ ΠΘ21- 

ΘΙ, ἃ. 6.7 ῃδῃ 1 δὲ ργββθηΐ ἅτ. Α αἰ ΈΓΘΠΟΘ οὗ ορίπίομ εχἰβίβ ἡ ἢ 

γοσατὰ ἰο ἐόνθ᾽ ἴῃ (5 ρᾶββασθ. Βαυϊζίπηδμη ([εχιὶ., ἱ.., 1) τηδϊ ἴδ 5 
{μδΐ Ὁ 15 ποῖ Ὁ {Π6 δοσυβδαίϊνθ ΒΠσΌ ΑΓ ἰόντα, ἀστθοίησ συ ἱτἢ μὲ 

υπηδογβίοοά, Ὀυΐ ῸΓ ἐόντε. ἰΠ6 ποιηϊπαίϊν ἀ11.8], ἰῃ 1Π6 56η56 οἵ {ῃ8 

ΡίαΓΑΙ, ἀπά ἀσταοίησ τ ϑεοί. ΤῊΪΒ, ὨουγΘυ σ, ἰ5 ορροβθὰ ὉΥῪ 

Καδπου, ΞΡ ΖΠΟΙ, δπὰ οἴμοιβ. Βυϊίπηδηη Ὠἰπηβθὶῖ, οἢ ἃ Ῥσϑυϊοιβ 

οσοδϑβίοπ: (ἀμείβειν. α΄. Ο.. ἴ., Ρ. 186, ποθ) νγὰβ οὗ [ῃ8 βᾶτηβ ὑγὰὺ οἵ 

(μἱπκίηρ. ΤΠΘ ΠΟ] φιδβίοη ἔπγπβ οα {Π|5, νυ ΒΘ ΠΥ νγν6 οᾶπ 158 
αἴοΥ χραισμεῖν ἴΠ8 δοουδβαίϊνα οὗ ἴῃ6 σοπογϑίθ οὐ͵θοῖ (βϑύβοῃ ΟΥΓὁ 

{π1π 5) ἴο 06 νναγάθᾶ οὔ, ἃπὰ ποῖ ΤΠΘΙΘΙΥ 5Όοι. σθηθσαὶ ἰἀ6 5 85 ὄλε- 

θρος, ϑάνατος, ἕο. Βυϊξίτηδηη ἰηβὶβίβ {παΐ γα οδηποΐῖ, θυΐ {Π6 ορ- 

Ῥοβιΐ8 ορί πίοῃ ἌΡρθαΥβ {Π:68 ΤΏοΥΘ σθυσθοί οὁΠ6 ; ἃηᾷ, Ὀθβϑί 65, θύβῃ βὺρ- 

Ροβίηρ Βυΐξίπηαπη 5 ροβιτἰοη ἴο Ὀ6 Οογτθοΐ, 51}1}}, ἴπ Ἐη6 ργεβαπὲ ἰη- 

βίδπορ, ἄσσον ἰόνθ᾽ 5 πο Πρ ΠΠΟΤΘ, ἰπ ἔδοΐ, ἰμᾶη ἐμὲ ὄλεθρον φέροντα. 
509-δ72. καί ῥα. ““Απὰ δοοογάϊηρ)γ.᾽"---ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ. 

“Ἡδγυίηρ Ὀθηΐ ΠΘῚ Ποϑατὲ (10 ΞΕ ὈΤΩΪββὶοη)." --ἤχθησαν. “ΕΓΒ 5ΟΤΘ 
ἀἰβίγοββθα. "---κλυτοτέχνης. “ΠΙΘΒΙΓΙΟΩΒ ἀΥςβοου,᾽" ἢ. 6., Τἀτηθα ΖῸΓ 

Βὶ5 5Κ1}} ἴθ {πΠ6 τηᾶπιδὶ ατίβ. ΤῸ Ὑυ]οδη, 1Π6 ἤγθ- σοᾶ, δπὰ βοὴ οὗ 

Ταρ ΟῚ πὰ 1πη0, νγᾶ85 δβϑουθϑὰ ἐπ [8016 ἃ ρογίδοϊ δοφυαϊπίαποα ἢ 

1η86 ννουκίηρ οὗ τηθί8]5, ἃπὰ υνἱτἷ 8}} {ῃη6 βθοσοίβ. οὗ 16 τη θο δ η 8] 
ατίϑ5.---ἐπίηρα φέρων. “" ϑιγινίηρ ἴο σταιγ." Τιτθι 3}, “ Ὀτησὶησ 
ΘΎΘΘΔΌΪ6 ἰπϊηρ5.᾽") ὙΥ6 Πᾶνρ. γοίαίπθὰ ἐπέηρα, 1ῃ8 δοτωτηοηυ-Ἴ6- 
εοἰνρὰ γϑδϊης. Βαϊίπιδηπ, ΒΟΥΥΘΥΘΥ, δα ἀσδ8 ΞΟΠῚΘ ΞΊΤΟΠ σ᾽ ΤΘΆΒΟΠΒ5 

ἴῃ ἔλυοῦτ οἵ ἐπὲ ἦρα φέρων, τηακὶησ ἦρα ἴῃ6 δοουβαίίνθ οἵ δῇ ουβοϊθῖθ 
ποτηϊηδίϊνο ἦρ. ([εχὶϊ., ἱ., Ρ. 149.) 

δ᾽13-8ὃ79. ἢ δὴ λοίΐγια, κ. τ. Δ. Οοπδβοϊξ ποΐθ οἢ συϑῦβρ 518.----ὦὧδε. 

ΚΙ ΓΠαΒ,᾽" ἐ. 6.7) ΘΥ̓Θπ 88 γοὰ ΔΤΘ ΠΟΥ͂ ἀοιῃσ Νοΐ, “50 Ὑἱο ΠΕ." 

ΗΘ ΟΥ̓θοκ ἔου τ᾽ νου]ᾶ 06 τόσον.---κολῳὸν ἐλαύνετον. ““ἘΧοῖϊΘ ἃ 
ἀϊβίυγθδης8.᾽-αιτὸς ἐσθλῆς ἦδος. ““Ἐπ]ογτηθπί οὗἉ {6 σοοά!γ θδη- 
ηιοι."--ἐπεὶ τὰ χερείονα νικὰ “ϑ΄ῖποθ (Π6586 ργδοίϊοθβ, ΟΝ ἃτθ 
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ετοννῖηρ ῬΌΥΒΘ δηὰ ὙΓΟΥΒΘ, ΔΥΘ σαί πἰηρ [Π6 ἀβοθῃἀδπου." 116 γα]}ν, 

“ 5'π606 {Π656 ΨΌΥΒΘ {πη σβ Θοηα 6 Γ.᾽" --δ᾿ ἐγὼ παράφημι. “1 τροοτη- 

τηθηᾷ, ἐμογθίοσθ."-καὶ αὑτῇ περ νοεούσῃ. ““ ΑἸΙΠΟυΡἢ 5016 ΠΘΥΘΘΙΓ ἰ5 
Ῥοββϑββϑᾷ οἵ ἱπέβ] ] σθηοθ,᾽ ὁ. 6.,) ἢ45 γηϊηα οὗ ΠΟΥ οὐνη, δπὰ ἱπουθίοτθ 
προρᾶβ πὸ δάνίοθ ἔτοπι τηδ.---μὴ αὖτε νεικεΐῃσι. “ΜΔΥ ποῖ ἃραὶῃ 
ψΥΔηΡ]6 (τ Π6Υ).᾿ ΟΌΒΘΓΥΘ [Π6 ἴΌτΟΘ οἵ αὖτε : “ ἀραὶῃ,᾽" ἱ. 6., ἃ5 

Π6 οἴϊθῃ θθίουθ μᾶ5 ἀ0ῃ6.---σὺν δ᾽ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ. ““Απὰ ἀἰδίυγο 
1η6 Ὀδηααδὲ [ῸΓ τι8 ΔΙΠΟΠΘ ΟὈΥΒΘΙΥΘΒ,᾽)) ἱ. 6., ΟἿΤ ΘΟΙΏΤηΟΠ Ὀαπαμοί. 

Οὔδβοενϑ 1Π6 ἔοτοθ οὗ σύν, ““ διηοηρ ΟὈΥΒΘΙ 6 5᾽ ΟΥ̓́Κ ΟΩΘ6 Δποί 6 1," ἃ 

τηθδηϊηξ αὐβίηρ ἔγοιῃ {Π6 ΟΥ̓ ΠΑΥῪ βἰσηϊβοαίίοη, “ Τορσϑίῃθυ." 

580-585. στυφελέξαι. ““Τὸ Β1] (08). Ασοοοτάϊηρ ἴο {πΠ6 ρΡοϊηΐ- 
ἱπρ 6 ἢᾶγ6 δάορίθα, ψῃΐο ἢ ἰβ {μαΐ οὗἨ ἤδυμθ, ὙΟΪΓ, ἀπὰ ΞΡ  ΖΠΟΥ, 

1Π6 ΓΘ 18 ἃΠ Δροβίορββὶβ δἴϊεὺ στυφελέξαι, αι νγ6 τηυβὲ δαᾶ, ἰῃ ογάθυ 
10 σομῃρΙθίθ {Π6 56η56, ““ ΠΒ οἂῃ ΘΔ51| ἀ0 50. ΞΘΌΓΩΘ ΡΪδο6 ἃ σοϊηγοᾶ 

αἰτοῦ ἐθέλῃσιν, ἃν τηΔ Κα στυφελίξαι (86. ορίαἰνα, Βαϊ {185 νγνθα ΚΘ ἢ 5 
[Π6 [ΌΓΟ6 οὗἩ [Π68 ραββᾶσθ. Ασοογάϊηρσ ἴο Οἱ ρΡοϊπέϊησ, στυφελίξαι 15 

δονθγηθὰ ὈΥ ἐθέλῃσιν.---φέρτατος. ““ΤΠΘ τηοβὲ ρον ].᾽"-τόν γ᾽ 
ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν. “τίνα ἴο ΒοοίΠ6 115 'βαῖιθ 9ὁπ6 
ἢ βοῦς νογάβ." ΤΠ ᾿ἱηβηϊῖνα 15 ΠΘΥΘ θα δου ν ΤΥ 1ῃ6 

᾿τηροσαίϊνθ, συ ῃοὰΐ ΟὟΤ Ὀαίησ ΠΟΥ ΔΠΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΙΥ οὗ δανϊηρ τ6- 

ΘΟΌΪΒΘ ἴο ἃΠ 6]}1ρ515 οὗ μέμνησο ΟΥ̓ μνῆσαι. ΟΠ] ποίθ Οἢ ὙΘΙΒΘ 

329.---ἀὐτίκ᾽ ἔπειθ᾽. ““ ἸτητηΘ α΄ 6 ]. ἐμΘγθαροη.»" 
καὶ ἀναΐξας, κ. τ. Δ. ““Απά, πανίηρ Βίατίοα Ὁρ, ρΡαοοα ἃ ἀου 6 σὰρ 

ἴῃ {η6 Βαπᾶὰ οὗ δἰβ τηοί μου." 1 ΈΘΓΑΙΎ, “ἴῃ 16 παπᾶ ὑπίο ἢἷβ 

τηοίῃογ.᾽" ΒΥ δέπας ἀμφικύπελλον 15 ταδαηΐ ἃ ἀτίηκΚίηρ γ6556] μαυΐησ 

ἃ ΟὺΡ δ Ὀοίῃ δπᾶβ. Τῇηδΐ (Πΐ5 νγὰβ 1Π|6 Τουτα οὗ {Π6 Ὑ65561 ἴῃ 4865- 
το 15 Βῃοννῃ ΕΥ͂ ἃ Ραββᾶρθ ἴῃ Αὐἱβίοι!θ (ἢ. 4., 9, 40), Ἔθυθ μ6 15 

ἀδβουιθίησ [Π6 66115 οὗ 0665 5 βανίησ ἔνγο ορθηΐῃρβ ἀϊν  ἀθα ὈΥ ἃ ΌΟΥ, 

{Κ6 ἀμφικύπελλα. 
586-589. τέτλαθι. “ἙἘπάυτγο ἱξ." --ἀνάσχεο. ““ Ἀθδίγαϊῃ ἔῃ γ561 

-- φίλην περ ἐοῦσαν. ΤῊΘ ρᾶγῖο16 πέρ 1ἴβ ἸΘΥΘ δααϊναϊθηΐ ἰ0 ναϊάε, 
ὙΠΘΓΘα5 ΜΠ κηδομένη, ἴῃ [ῃ6 Ργανὶοι5 1|Π6, ἰδ Πᾶ5 1Π6 τηϑαηΐϊηρ οὗ 

Βουρ." --ὲν ὀφθαλμοῖσιν. “ὙΠ ΤΥ Οὐγη ΘΥ65.") ὍΤὴ6 δἄάγνοι- 
ὈΪ4] ἐν, ἃ5 ΝΑ ΘΙβθα ἢ ΤΟΙΊΔΥΚ5, ΠΟΘ ἀθποΐθϑ ἰμαὶ {Π6 506 Π6. ἴῃ 

αισβίίοη ἄνγ6 115, 85 ἰδ νγθσα, τ μΐπ Πΐ5 ὙΘΥΥ ΟΣ 68, ἀπά Π6ΠΟΘ ἱπάϊ!οαΐθ5 
16 Ἰαβέϊησ πηργθββίοη νοι ΒΌοῃ ἃ ΒΟ η6 σου] πδίυσα!!ν ργοάθοθ. 

--ϑεινομένην. ““ αἰ Ὀοαΐθη.". --ἀργαλέος γὰρ ᾿Ολύμπιος ἀντιφέ- 
ρεσθαι. ““ ϑἴποθ 1Π6 ΟἸγιηρίαπ (Κίηρ) 18 αἰδίου!ς το Ὀ6 ορροβοᾶ.»" 
ΜΟΥΙΘ 1 ΓΘΓΑΙΥ, “ 10 06 θΟΥΠΘ ρ ἀραϊπβι." Οὐομαρατθ ἴΠ6 οχρίαπαίίοῃ 
οἵ Ὑγο: “ ἀἰβιοϊ!ῖα εϑὶ, σμὶ γεδιβίαίμτ.᾽" ϑΟΠΊΘ, 1658. ΘΟΥΤΘΟΙΙΥ͂, τα ΚΘ 

ἀντιφέρεσθαι 1ῃ6 τηϊἀ416 γοΐςδθ. εἰ 2ϑυ] 
890-591. ἤδη γὰρ καὶ ἄλλοτ᾽. ἕ ἘῸΥ ὈΘΙΌΓΘ ΠΟΥ 8130, ὁπ ΞποέμϑΣ 

2 
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οοοαδβίοη."-- ἀλεξέμεναι. “Τὸ αἰᾷ ({π66).᾽". --ποδὸς τεταγών. “Ηδν 

ἴηρ Β6ἰΖϑά τὴ6 ὈΓῪ [Π6 10οἱ.᾽ ΟὈΒοΥγ ἰῃ ποδός (8 σϑηϊῖνα οἵ ἃ ρασί. 

ἘΠαβίδι 5 βαγβ {παὶ Τόν ἤσπρ Ὠΐη ΠῸΠι Ποᾶυ θη, 85 ὁπ6 ψνου]ά 

Πίησ ἃ ΠᾶΓΘ, ΟΥ ΒΟ ΟἴΠΘΥ δηΐϊπηδὶ οὗ {ῃ6΄ Κπᾶ, πανίησ σαυρῃΐ ἵὔ, 

ΠΔΡΊΘΙΥ, ὈΥ {Π6 Ι6ς !-- ΤῊΘ [811] οὗ Ὑ ]οαη ΠΌΓΤΩ {Π6 5165 ἰ5 ΒΌρροββϑᾷ, 

ΟΥ̓ ΒΟΙΏΘ, ἴο Ὀ6 5ΥΠΊΒΟ]Ι6Δ] οὗ {Π6 Ἰρῃϊηίησβ ἀθβοθπάϊησ ἤτοτη [Π6 

οΟἸουαΒ; ἀπὰ ᾿ι6 [2115 οἡ 16 ἰΒΙα πη οὗἉ Τ,ΘΙΏΠΟ5, ὈΘΟΔῈ56 ἰζ ἰΒ ἃ γοϊοδηΐο 

1516. ΤῊΘ οοτητηοη {40]6, μουγνοσ, ἰο τ Ιοἢ {Π6 Ροθῦ ἤούθ 8110465, 

ἷβ 10] 4 ὈΥ 1ῃ6 5Βομο αβί ἃ5 [9Ὁ]Π]}ονν8: Ἡθγοα]θβ, μανίησ ἰακθη ἂπὰ 

Βδοκδα [Π6 οἰ(γ οἵ ΤΥΊΟΥ͂, νγᾶ8, οἡ ἢΪβ τϑίαση, ἀσίνθη ἴο {Π6 ἰδ]απα οὗ 

ΟΟ5 ὈΥ͂ ἃ βίοτιη οἵ 70η0᾽8 Γαϊβίησ. ΤῊΪΒ σοάάθββ, γγῆο ΠΒαΐθα Πϊτη 

ὈΠΙΘΥ͂ν, μδᾶ οοπίτινθα ἴο οαβί ΤΡΊΤΟΥ Ἰηἴο ἃ ἀθδρ 5166ρ, ἴῃδΐ ἢ6 

Τηϊρηῦ ποῖ ᾿πίουσαρῦ ΠΘῚ ΡΌΓΡΟΒΘ. {αρὶίου, οα ἀνγαϊζοπίηρ, ἀἰβοονϑυ- 

ἃ 1ῃ6 ἀδοορρίίοῃ, απ οαβί 1η0 ἰηΐο ἔδί(ουβ ; πᾶ Ψ]οαπ, οἡ δἷ- 

ἰριηρίϊηρ ἴο ἸΙοοβθη {Π686, νγὰβ ἀἰβοονθσθα ὈΥ “Ταυρ 6 Υ, ἀπά οαβί πϑδᾶ- 
ἴοπσ ἄοννῃ ἴο 1,6ΓηΠ08. 

δ92--594. πᾶν ἦμαρ. “ΑἹ] ἀδγ Ἰοηρ."--κάππεσον. “1 [61] ἄονγῃ.᾽ 
ἘῸΓ κατέπεσον .---ὀλίγος δ᾽ ἔτι ϑυμὸς ἐνῆεν. “Απά θεῖ {16 1Π|8 νγὰ8 

νοῦ ἴῃ π|6."-Σίντιες ἄνδρες. “Τὴ δἰπίίδη τηθη." Ασοοτάϊηρσ ἰο 

1ῃ6 σοτηπηοη δοοουηΐ, [ῃ6 ΘΙ Π ΙΔ Πη5 ΤΟΥ ἃ ΤἬΉγδοίϊη ΘΟΙΩΙΩ ΠΥ, οὗὨ 

τὰ δηᾶ θαυθασοῦξ ΠΑ ὈΪ5, ἢ ᾿πῃδὈϊ ἃ ἃ αἰβίσιοι οὴ 16 ὈδηΚΒ οὗ 

1Π6 ϑίγγγηοη, πουῖῃ οὗ [η6 ίγορβοομθβ. 'ΤΉΘΥ ομσ8 ΟΟΟὨΡΙΘα, ἃ5 15 

5814, 1Π6 ἰΒΙαπά οὗ ϑθμοβ. ΜΟΥ ΤηΔ 65 1Ππθὴ ΤΥ Θηϊ, νυ Οἢ 15 

{86 τηοϑὲ ῬγΟΌΔῸ]8 Βαρροβιεοη.---ἄφαρ κομίσαντο. ““ ἸτηγηΘ Δ [6] Υ 

ΌὈΟΥΘ ΔΥΓΑΥ,᾽ 1..6., ὈΟΓΘ ἴο {Π6ῚΓ ΠΟΙΉ65 δα ἐθηθά. 

590-598. παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον. ““Ἀδοσίνοα ἰπ ΠΟΥ απ 
(Π6 οσρ ΠΌΤ ΠΟΙ 50η.᾽" ΟὈΒουνθ ἰῃδΐ παιδός 15 οΥΘ {Π6 Τεγηιίπιι 

α φιο.---ἐνδέξια. “Ἰὰ ἃ ἀϊγθοίΐοθ ἔγοιῃ Ἰοῦς ἰοὸ τἱριῖ. Οοηβαϊ 
Βαϊίμηδηη (1 μοχιὶ., 1., Ρ. 174), γῆ ο 50 )5 {πᾶΐ αἵ ἃ θαηααθῖ [Π6.6 ννἃ5 

ΑἰνναΥ5 ἃ ἤχϑαά ρῖδοθ ῬΏΘΥΘ [ΠΟΥ Ὀδσαῃ ἴο ρου ουἱΐ 1Πη6 νυῖηθ, δπὰ 

ἔτοῖὴ 118 {Π6 οὺρ Ψρηΐ τοιηᾶ ἴῃ ἃ ἀϊγθοίίοπ Ττοτὴ Ἰοῖν το τἱρῃΐ. 

ὙΒαΐθυου 6156 νγὰβ ἀοσχιθ ἰῃ τοίαϊ!οη ἢ {Π 656 Οσοδβίοηβ, νγὰβ ἄοπ6 

ὕτΟΤΩ ΒΌΡΘΥΒΟ ἸΟῸΒ τη ῖν 5. ἴῃ {8 5816 αἰ ΓΘοΓΙΟη.---οἰνοχόει. “ἸΚορίὶ 
Ρουτίηρ οὐ, 1. 6..) [8 ἩΘΟΙΔΓ.---κρητῆρος. 'ΤἼΘ ΤῊΪΧΘΥ οἡ {ῃ15 οσοᾶ- 

, βδίοῃ σοῃΐαϊηβ ἴῃΠ6 ΡρυΣ9, ὑπ] ὈΘνοσασθ οὗ [Π6 ροάβ. ΟΟΙΏρΡαΥΘ 
ΑἸοΒβασυ, οἡ ἀφύσσω»͵ 11π6 698. 

599-604. ἄσδεστος δ' ἄρ᾽ ἐνῶρτο, κ. τ. Δ. ““Απᾶ ἱποχίϊηρσι 580 18 
Δα τ Υ αἰᾷ {Πθγθθοη ἃγῖβθ διηοησ [Π6 Ὀ]6586 4 ροᾶβ, ὑνῇθη {ΠΟΥ 
ΒΔ Ὑυϊσᾶη θυδίασ δθουΐ ἰπτουσῃουΐ 1ῃΠ6 τηδηβίοη." Τῇθ σϑιῦ 

ποιπνῴω, ἴῃ 15 οχίσί 8] 56Πη86, Πηθδηΐ “10 θ6 ουΐ οὗἉ ὈΥΘΔΙᾺ :᾽) ἴῃ Ηο- 
ΤΆΘΙ᾽ ΕΒ. {Πλ6. Βαυμωυ θυ, Ὁ νγὰ8 Βοϊθηθα ἄονγη ἰπίο {ῃ6 ἰάθα ΠΊΘΥΘΙΎ οὗ 

δτολί οχργίίωςν ςβιξηιαπη, 1,οαϊϊ., 1., ». 176.) ΤῊΘ σοάβ Ιαπρῃοά 
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δῖ [26 ΟἸατηϑΎ ἰξοιηρί οὗ 1Π6 ΙΔτη6 ἀΘ ΕΥ̓ ἴο ἰἠγ δ: 1Π6 στδοθίυϊ τηουθ- 

τηθηΐβ οἵ ἃ Ηθῦβ οἵ ἃ Οἰδηυπιθάθ. 

οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος, κ. τ. Δ. “ΝοΥ, πάθε, οὗ [ῃ6 γϑγῪ 
ΒΔ. Ὁ] Ιγγθ, νυ Βῖο ΑΡΟ]]Ο μ6]4.᾽ Τὴθ ἔοττη οὐ μέν (ἱ. 6., οὐ μήν) 8 
δαυϊναϊθηΐ ἰο ἀλλ᾽ οὐδέ ὨδΙΘ.---Μουσάων 8ϑ᾽. “ΝΟΥ οὗ ἴΠ6 Μι565." 
ΓλΊΘΎΥ, “ ἀπά οὔἢ6 Μι565." --ἀμειθόμεναι. “ἈρΒροπβῖνθ." Μοτγθ 
ΠΠΈΘΓΑΙΥ, “’ ηβυν της ἰῃ ἰυτη.᾽ 

606-611. κακκείοντες. ““ΕῸΣ 186 βᾳγροβθα οἵ ᾿ἱγίπσ ἀοινη." -- 
οἰκόνδε. “Τὸ Ὠΐβ Βοιηθ." Ἐδοῖι ἀθυ Ὠδὰ ἃ βθραῦαΐθ ραϊδςθ οἱ) 
ΟἸγΙΩρι5. τοἀμφιγυήεις. “Ἰδτη6 οὗὨ Ὀοΐἢ 1655." ΤῊΪΒ ἸΔΤηΘΠ 655 νγὰ8 
16 σοηβθαυθηοθ οἵ μἰ5 1811, βιμθ πη μυτ]θα ἔγογῃ ἴΠ6 5165 Ὀ.Ὺ Ψαρίξουγ. 

--ἰδυίῃσι πραπίδεσσι. “ὙΠ Κπουνηρ τηϊηα,᾽" ὃ. 6.) ΒΚΙΠῸ1 ἰηνθη- 
τἸ0η.---πρὸς ὃν λέχος. “ΤῸ δῖ5 οὐ σουοἢ." --ἔνθα πάρος κοιμᾶθ᾽. 
ΚΕ ΒογΘ ὈΘίΌγΘ μ6 νγὰβ στοηΐ ἴο 116 ἀονγη."" --ὅτε μιν γλυκὺς, κ. τ. λ. 
“ΑΒ οἴθδη 85 βυϑοῖ 5166Ρ σδ 6 ὈΡΟῚ πη." ΟΌΒΘΙΥΘ ΠΟΙ ἴΠ6 δἴη- 

Ρἰογπηθηί οἵ ὅτε ἢ 1Π6 ορίαϊνθ, ἰο Ἔχρσθββ ἡ μαΐ [8 Κ65 ρῖδοθ τοὸ- 

ΡΘΑΙ ΘΙ ΟΥΟυβίοιηαυ!γ. (Βιέέπιαπη, Ο΄. Ο., ᾧ 139, 6.) --καθεῦδ᾽. 

“6 [ΑΥ̓͂ ἀονγῃ ἴο τθβροββϑ." ΟὈΒθσΥυθ ἱμαΐ καθεῦδ᾽ ἀ065 ποῖ ΠΘΤΘ Πηθδῃ 
“Π6 5]δρῖ,᾽ [ῸΓ ΠΘ 15 ἀθβουι θα 8ἃ5 511} αὐγᾶκθ δὲ {Π6 σοϊητηθποθιηθηὶ 
οὔ ῃ6 βϑοομᾷ Ὀοοϊ,, θὰϊ ΟΠΙΥ͂ “ΠΘ ΙΔΥ̓ ἄονγῃ ἰπ ΟΥ̓ΘΥ ἴο σοί ΓΘΡΟΒΘ.᾽ 

---παρὰ δέ. ““Απὰ ΒΥ ΠἰΒ 5146." Κηϊρσῃὶΐ το]θοΐβ [Π15 Ἰαβί υθῦβθ ἃ5 
Βρυχίουῦβ. Ηθδ τϑραχγὰβ ἰζ δ5 1Π6 ᾿πίθγροϊαίίϊοη οὗ ἃ σῃδρβοαϊβι, γῃὸ 
νι δα ἴο ἰαυτηϊπαΐθ 1η6 σαηΐο ἃ5 ἃ Ῥδυς ΑΓ ΤΠαρβοαυ. ἨΗἰΐβ ἄΥσὺ- 
τηθηΐ δραϊηβί ἰζ 15, {παΐ 70ΥὙ6 15 σθργοβδθηΐθᾷ ἴῃ (ῃ6 θθρίπηΐϊηρ οὗ 1ῃ 6 
δϑοοπᾶ ὈΟΟΚ 858 5311] αὐῦᾶκθ. Αἢ δΔηΞΎΘΥ ἰο τῇ 5 15 σίυθῃ ΔΌΟΥΘ, ἴῃ 
[Π6 ποΐθ οῃ καθεῦδ᾽.----χρυσόθρονος. “ΟΥ̓ ἴΠ6 σοϊάθῃ ἰῃτΟΠΘ,᾽ 8ηῃ θρ: 
[θὲ δρρ] θὰ τς Τὰπο0 88 ἐμ6 Θαθθη οὗ ἤρδυθῃ. ς 



. 

ΝΟΤΕΒῸΟΝ ΤΗΝ ΒΕΟΘΟΝ ΒΟΟΚ. 

ΑΒαΑΌΜΕΝΤ. 

ΤῊΒΕ ῬΕΕΑΜ.--ΤῊῈ ΤΕΙΑΙ, ΟΕ ΤῊΗῈ ΕΕΕΙΙΝΟΒ ΟΕ ΤῊΒ ΑΒ ΜΥ.--ἼΗΏῈ Μῦ8- 

ΤΕΒ ΑΝῸ ΟΑΤΑΙΟΟΌΒ ΟΕ ΤῊΕ ΕΟΒΟΒΒ. 

ύ ΡΙΤΕΒ, ἴῃ δοσογάδηοθ νυ [Π6 ΡῬΥΔΥΘΥ οὗ ΤἬΘι15, ἀθίθυγηϊ ηθ5 10 

. ἀἰβίγθβδβ η6 ασβεῖβ, ἴῃ ογάθυ {πΠαὐ᾿ 6 ΤΠΔΥ 0 ΠΟΠΟΥ͂ ἴ0 ΑΘἢ11165, πὰ 

ΤΩΔΚΘ ἢἰβ δῦβθποθ “το {ῃ6 Ὀδί116- 6] 4 ΤΟΥ ΘΒ] [6] Ὀγ 1Π6 
Βοβί. [Ι͂ῃ Ρυγβῦδηοθ οὗ {Π|5 Τθβοῖνθ, ἢ βθπᾶβ ἃ ἀδοθρίϊνα νἰβίοπ 

ἴ0ο ΑΡΔΙΠΘΙΊΠΟΠ, ΡΘΥΒΌΔαΙησ πὶ ἴο ἸΘδᾶ {Π6 ΔΥΠΊΥ ἰο Ὀα[116δ. ΤῊΪΒ 

ἸΘδάθυ, γγο 15. 1πι5 ἀουαἀθα ἢ (ῃ68 ΠΟΡΘ οἵ ᾿ακίπσ ΤΊΤΟΥ νυτπουὺΐ 

1Π6 δἰά οὗ 1Π6 5οη οἵ Ῥϑίθυβ, μβανίηρσ [ϑαγϑᾶ 1οβϑῦ [ῃ6 διωυ τηϊσῃξ Ὀ6 

ἀἰϊβοουταρσθᾷ ὈΥ {Π6 ΔῦΒ6 ποθ οὗ ἰῃδΐ Ὑ᾿ΑΥΤΙΟΥ, ἀπ [Π6 Τοοθηΐ Ρ]ΑΡΊΙΘ, ἃ5 
γγ6]1] 45 ὈΥ 1Π6 Ἰοησ σοῃππᾶποθ οὗ {Π6 5ῖ6σθ, σοπίσινϑϑ ἴο τῇδ {γ18] 

ΟΥ̓ {Π6ῚΓ 166] 1]ησ8 ὈΥ ἃ βίγαίΐασθιη. ΕΠ ἔγβί σοιῃμηπηϊοαίθβ ἢΪ5 ἀθβίσεα 

ἴο 106 ΡΥΪΠΟ65 ἴῃ ΘΟΙΠΟΙ͂], ἱπέογυγαῖησ ἔπϑῖὴ οὗἩ 15 ἀγθᾶμ, ἂπὰ οὗ ἢΪ8 

ἰπίθπίίοη τὸ Ῥργοροβθ ἃ σϑίαση ἰο 1Π6 50] ἀἴθυβ, αἱ 16 5816 {{π16 Τ6- 

αυθβίϊηρ {Π6 Δ5ΒΘΙ 164 ΘΔ 5 ἴο βίορ {Π6 τηουθιηθηΐβ οὗ {Π6 [ΌΓΟΘΒ, 

ἴῃ ο856 ἢἰβ Ῥγοροβαὶβ ΘΥΘ δ γδοθᾶ ὈΥ {πΠ656. ΤΏΘη ὯΘ Δ5ΒΘΙΏΌ]65 

[Π6 ΠΟΙ τυ] 46, ἀπ, Οη ἢΪ5 γὙθοοιητηθπαϊηρ ἃ τοίυτη ἰο αταϑθοθ, 

ΒΟΥ ὙΠ ΟΠ6 γοὶοθ ἄρτθθ ἴο ἰΐ, ἀπά στὰ ἴο ἸΔΈ ΠΟΙ {Π6 Βῃ1ρ5. {0]γ8- 

865, ΠΟΥΥΘΥΘΥ͂, Βυοοθοαβ ἴῃ ἀθίαϊπίπσ ἴμθῖη, ἴΠ8 ἈΒΒΘΙΊΟΙΥ 15. Το- 

Ο8116ἅ, ΒΟΥΘΥΔΙ ΞΡΘΘΟΠΘΒ5 816 τηδᾶθ οἡ ἴῃ 6 οοσοδβίοῃ, δηᾶ δ ᾿ἰϑηρίῃ 

1η6 αἄνϊςθ οὗ Ν βίου 15 ΤὉ]Πονγ θα, νυ] ἢ. τνὰ5 ἴο ΓΔ ΚΘ ἃ σΈΠΟ͵Αὶ Γη}}5- 

ΤΡΓ οὗἩῈ6 ἴτοορβ, δπὰ ἴο αἰνίἀθ ἱπθῖὴ ἰηΐο {Π6 Ὶ Γ ΒΘΥ σαὶ παι 08, 

4τ1065, Κιἰπατρα, ἄζο., Ὀθίοσθ ΠΥ Ῥγοοθοᾶρθα ἴο Ὀαΐ116. ΤῊΪϊβ σῖνεβ 

οΟΟδβίοη ἴο 1ῃ6 Ροθὺ 10 Θηυτηθσγαῖθ 811 1Π6 [ΌΤΟΘΒ οἵ ἴπ6 ασὑθθκβ δπᾶ 

ΤΙο]Δῃ5 ἴῃ ἃ Ἰοησ οαἰδ] ρα. 

ΤῊΘ {ἰτὴ6 διηρὶουθὰ ἴῃ {18 ὈΟΟΚ δοπείδβίβ οὗ ποῖ αυϊΐθ ὁη6 ἀΔΥ. 

"ΤῊ 506η6 1165 αἱ ἤτγβί ἴῃ 1η6 ατθοίαπ στρ, ἀπᾶ ὑροὸπ [Π6 568’ 

ΒΏΟΙΘ : τονγαγὰ {Π6 61058 ἴξ σδησο5 ἰ0 Ττον. 
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1-4. "Ἄλλοι μέν ῥα, κι τ. Δ. ““ΤῊΘ ταϑβί, {μθη, Ὀοΐἢ σοὰβ πᾷ τηϑθῆ 
Ὑ}ο ἤφ!ιΐ ἀΥπηθ ἴτοτ ΟΠ Ατίοίβ." ΟΌΒΘΙΥΘ {Παΐ ἄλλοι 15 ΠΘγΘ δαυὶν- 
δἰθῶΐ τὸ 1Π|6 Ἰαίθυ οἱ ἄλλοι. ἴῃ ἨοπΠΊΘΥ, γγ6 σδῃ ΟΠὨΪΥῪ 16}} ἔγοπι τῃ6 

οοπίοχὶ θη ἄλλοι 18 ἴὸ Ὀ6 1ῃ08 τοπάργϑα, βίποθ τ1Π6 ἀυίῖοὶθ 88 

ΒΟἢ ἰβ ΠΟΥΘΥ διηρὶ ον θὰ ὈΓν 1ῃ6 ρορῖ.--τῥα. Α ραγίίοϊθ Πθσθ οἵ οοη- 

τἰηυδίίοη, ἃπὰ σοηπθοιϊίπρ {Π6 Ἰαϑ8ὲ 1π6 οὗἩ 1η6 ργθοθάϊησ ὈοῸΚ νυ ἢ 

{1:6 ἔγβι ᾿ΐη6 οὔ 1Π6 ργββθηΐ ὁΠ6.---ἰπποκορυσταί. ΟὈΙΏρΡΑΓΘ ἴῃ 6 56}ο- 
Ἰαβῖ : ἀπὸ τῶν ἵππων μαχόμενοι. ΑΒ ἢρσθτίηρ ἴγοτῃ οα Πογβθῦδοϊ ννὰϑ 
ποὶ ργδοιίββά ἴῃ ΗοΏθυῖο {ἐἰπη65, {Π6 Θχργθββίοη ἀφ᾽ ἕππων ἰβ ἴῃ ΒΆ1η6 
ἃ5 ἀφ᾽ ἅρματος. 

Δία δ᾽ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος. ΟὈΙΏΡΑΓΙΘ {{Π| τηδδηΐηρ δβϑίσπϑα (9 
καθεῦδ᾽ ἴῃ 1Π6 Ιαβὲ 1π6 οἵ [Π6 Ῥγθυϊουβ ὈΟΟΚ. --- ἀλλ᾽ ὅγε μερμήρίζε. 
“Βυΐ 1015 βᾶπη6 ἀθ ΠΥ Καρὶ ροπάθσίηρ." ΟΌΒΘγΥΘ 1ῃ6 τϑσαριτυ]αϊίησ 

ΡΟΥΘΓ οὗὨ γέ.---ὧὡς ᾿Αχιλῆα τιμήσῃ. “Ἰὴ Ψψῃαΐῖ ὙΥὙΔΥ 6 ΤΩΔΥ͂ ΠΟΠΟΥ 

ἈΘΏΙ]65, πὰ ἀθβίγου ΠΠΔΗΥ͂ αἵ 1ῃ6 8105 οἵ 1Π6 ατβθοκβ.᾽"" 5|πο6 ἃ 

Ρᾶϑβὲ ἴβθηβθ, μερμήριζε, ργοααάθ685, νγγ ὑγουἹὰ παῖδ! Υ οχρθοῖ δὴ ορία- 

ἐἶνϑ ἴο ἔοἴοννυ. [πβίϑδα οὗ 1ῃ15 πιοοᾶ, ΠΟΥΘΥΘΥ, γγ6 ἤᾶνθ ὮΘγῸ 186 

ΒΒ] ΠΟΙΥΘ, ΟΥ̓ ἡ Πδῇ σγαιητηδ δ η5 648}} “ σοπ]μποίζνιι ἀεἰτδεγαξινιι.) 

ον ἰβ βιιρροββὰ ἴο 587 ἴ0 Πἰπηβϑιῦ, νυ Ὠ 16 ἀοἰθογαϊίησ ου 1π6 οὐ δοῖβ 

ἴο Ὀ6 Δοσοιῃρ! 5ῃ6α ὈΥῪ Ὠΐτη, πῶς... τιμήσω ; πῶς... ὀλέσω ; ἀρὰ {ῃϊ8, 

ΒΆΓῚ6 τηο0ἀ 51}}} γθιη δίῃ ἴῃ 1Π6 παυγαίίοη, δ. [ῃ6 ΡΘΎβΒοὴ 8 ομδησοῦ, 
αηὰ 1ῃ6 ἀϊγοοί ἱπιθυσοσαϊίοη αἰζογαά τὸ 1ῃ6 οὔᾳαθ. ὉΤπΠ6 ορίατίνοβ 

τιμήσαι ἀῃὰ ὀλέσαι, οἵ, ἀοοοτγάϊηρ ἴο ΔποίΠ ΕΓ ἴογτη, τεμήσει᾽, ἀΓΒ. ὮΘΤΘ 
1655 ΘΟΥΤΘΟΙΥ͂ ργοίδγγοα ὈΥ͂ ΞΟΙΠΘ. 

8-7. ἣδε δέ. ““ΤῊΘ [Ο]]οννίησ, ΓΠΘΥΘΌΡΟΙ.,-- βουλή. “ονΐοαβ.᾽"- 

πέμψαι ἐπ’ ᾿Ατρεΐδῃ, κ. τ. Δ. “Τὸ Βεπᾶ ἀροὴ Αραπίθιηπομ, θη οὗ 
Αἰγϑυβ.᾽" Οὔδβεῖνο ῃαΐ ΠογΘ ᾿Ατρείδῃ 15 ἴη6 ἀαίίνα οὗ ἀἰδαάναπίασθ 
ἀδροηάϊηρσ ἱπηπηδαϊίθ Υ ἀρὸπ Π6 υϑτῦ, δηὰ {π8ὶ 1Π6 δάνθγυϊαὶ ἐπί 

ΤΩΘΓΘΙΥ ἱπάϊοαΐθβ {π6 αἰτθοιίοη οὗ 186 δοίΐοηῃ. ---- οὗλον ὄνειρον. “Α 
Ροτηϊοϊουβ ἀγθατη.᾽) ᾿ΒοΙη6 τοαᾶ Ὄνειρον ΜΠ ἃ οαρίϊδ] δ θυ, 45 1 
[π6 Ὀτϑδιη-σοὰ ΒΙΓη56ΙΓ ΓΕΥΘ ὮΘΥΘ τηθᾶπὲ. Νοῖΐ 50, Ποαυασ. ΒΥ 
ὄνειρον ἰΒ ἴο 6 ὑπἀοδτγβίοοα ΓΠΘΓΘΙΥ͂ ἃ ΡΑΥ ΓΙ ΘΌΪΑΥ ἄγθδτη, ἰῸ ἡ ΒΊ Θ᾿, ἴῃ 

οοτηγῆοη νυ ἢ ἀγθαπι5 ἴῃ σΘΠΘΓΑΙ, ἃ ΞΡΘΟΙ65 οἵ Ῥθύβοπαὶ οχἰβίθδπο ἰ5 
ΠΘΥΘ αϑϑίσηθᾶ, δηᾶ νοῦ, ἔγοῖὴ 1ῃ6 παίυτθ οὗ [5 ἀδβιϊπαίϊίοη ἴῃ 1ῃ6 

Ρτγαβθηΐ ἰπβίδῃοο, 18 ἰθυτηθᾶ οὖλον, ““ ῬΡαῃϊ οἱ οι 5᾽ οὐ “" θδῃθ}. ἜΠΘ 

δριτῃμοθὶ οὗλος νου] ὈΘ ΤΔΠ  ΓΘΒΕΥ ἹΤΩΡΤΟΡΟΥ ἃ5 ἃ σθηο ταὶ ἀθβίσπαίίοη, 
ἴοσ 186 σοὰ οὗ ἀγδδπη5, ἀπὰ νου] τη ΚΘ 811 ἀγΘἃ ΠῚΒ ΓΠΟΥΘ ΟΥ 1855 Ρ6Ὶ: 
πἰοίοιβ ἴπ {πὶ Γ παίαγα. -τοκαΐξ μὲν φωνήσας, κ. τ. Δ. Οὔβετγθο {ῃαΐ 

φωνήσας 158 ὮΘΙΘ ἰπ γα εἶν 6, ἀηὰ {μαὶ μέν ἀδρθπάβ οπ προςηύδα. 
8-10. Βάσκ᾽ ἴθι. ““Ἃο, 5Ξρερά 166. ΜοΥΙδθ Πἰ οΥ ν, “σο, σο." 

Απ οχργαββίοη ἱπίθπᾶθᾶ ἴο τπᾶτκ μαβίθ. Ηδποθ Αὐ]ὺβ Ο6 115 (Χῆ., 
124) ΥΘΙΓ Δ ΥΚΒ, “ μὲς ἑάπὶ οδέιι80 εϑὲ ἱηρεπῖο, φιεῖπ ἱπιεϊ σαί, βάσκ᾽ ἴθι. 



9202 ΠΠΝΟΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ [- 

οὖλε ὄνειρε, καὶ βάσκ᾽ ἴθε Ἶρι ταχεῖα, νεγδα ἄτι Ἰάσηι δἰσπιβοαπέια ποπ 
Γι ιδίγα ροδίία ε55ε ἐκ παραλλήλου, κι φεΐάαπι ρείαπὶ, 5εἀ ἠοτίαπιεηίμτη 
6586 ἀοτε ἱπιροταξα οεἰεγιαἰ15.""--- ἐλθὼν ἐς κλισίην. ΟΌΒΘΓνΘ [Π6 5 η- 

ἀδίοη ἢθυθ, οσοδβιοπθα ὈΥ 1ῃ6 αῦϑϑηςθ οἵ δέ. ΤῊΪΒ 15 οὐνίηρ [0 1[ῃ6 

διηρῃαίίς παίουσα οὗ {πΠ6 σοτηπηαπᾶ. Ηθησθ {η86 βοβο αβί Χθι αΥΚΒ, 

τὸ πρέπον (““1Π6 Θῃηρῃαί!ς παίαγθ᾽᾽) τῆς ἐγκελεύσεως διὰ τοῦ ἀσυνδέτου 
φαίνεται.---ἀγορευέμεν. “Οτίογ."" ὙΤΠΘ ᾿πΗΠ 1078 ΤΟΥ {Π6 ᾿τηρθυαίῖνϑ. 
Οοπβοϊὲ ποθ οἡ ὈΟΟΚ ἰ., γ Υ88 329.---ὀς ἐπιτέλλω. “.Α51 δπη]οίη.᾽ 

11-1δ. ϑωρῆξαι ἑ κέλευε, κ. τ. Δ. ““ΒΙά Ὠΐγη δΥγπὰ Ὑν] ἢ 41} ΘΗΘΥΡῪ 

[π6 Ἰοησ-αϊτοὰ αὐθθκβ.᾽" Ιοὴρ ΠΔΪΓ νγ͵ὰβ τοραγάθα ὈΥ {Π|6 ΘΔΙΥ͂ 

ΟΥ̓ΘΘΚ5 85 ἃ τηὰτΚ οὗ βίγεηρίῃ πα γα]οσ. (δελοί. ὄτευ., αἰ ἰος.}; πὰ 

Βθπ66 1ῃ6 ἴθ καρηκομόωντες ὈΘΟΟΙ65 ἴῃ ΗΟΙΠΘΓ ἃ σοπδβίδηϊ, δηά, 

αἴ 1ῃ6 58Π16 {{π|6, ἃ βοΐ οἵ παίϊομδὶ δρί ποῖ. Ατηοπρ ἴΠ6 Ἰαΐθσ 

ΟΥτθοκβ ἰὃ 5 1Πη6 Ὀδᾶρθ οὗ ἃ ἴγθβο δοῃάϊτοη, δηα ννὰβ Του ἀάθη τὸ 
Ββίανεβ. (Οοιηρατα Χεπ., Κερ. Γιασεά., χὶ., 8; Ατιδίοὶ., ᾿λιεί., 1.,) 9.}-- 

πανσυδίῃ. ΜΟΥ 1 ΘΥΔΠγ, “ἢ 811 Πῖ5. τηϊσηΐ," ΟΟΙΏΡΑΙΘ {Π8 6χ- 

᾿φ]απαίίοῃ οὗ ὙγΟΙΓ: “Ὃ σιίηι οπιπὶ ἐπεροίμ : ταῖν συ] 6 Γ Μδοῆι.᾽" ϑοπηθ 
{γδηβίαΐθ ἰΐ “ἴῃ {Ὁ]1 [ΌΥ66,᾽ ἃπᾶὰ 50 [86 5οῃο]αβί Πᾶ5 1ΐ, πανστρατί. 
ΤῊΪΒ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 15 Τα ΠΥ {Π6 τηθδηΐϊησ γϊοἢ [η6 νγογὰ ὈΘαΥ5 ἰῃ Ἰδαίου 

ΥΥΥΙΓΘΥ5. 

νῦν γάρ κεν ἕλοι. “ἙΟΥ͂ ΠΟΥ Ὑ}}}} ΒΘ ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ (8 Κ6,᾽ ὁ. 6.7 ΠΟΥ ΠΔ5 
ὮΘ ἃ Οἤδποθ οὗ ἰδκίησ. ΟὈΒουν  ἰμαῇ ΤΡΊΤΟΥ ἀ065 ποῖ, 85 ΒΟΙῺΘ ΡΥ6- 

ἑδπά, ΟἱΓΘΥ ΠΘΙΘ ἃ ἀϊγθοῖ (Ἰβοιιοοᾶ, ἀπ ργουηΐβα {Ππ6 σαρίασγο οὗ 1Π6 

οἷν, θη ΠῸ 500 ἢ} οαρίυγθ 15 δθουΐ δ {Π6 τηοχηθηΐ ἰοὸ ἴδ Κα ρδοθ. 

Οη [88 σοπίγατυ, [Π6 Ἰδησαδρθ ἰβ ΡΌΓΡΟΒΕΙΥ σαυδτγαθα, [Π6 ρατίϊο]6 κέν 

ψ 1 1Π6. ορίαλνα ἀθηοίϊηρ ΠΤ ΘΟΠΕΪΠΘΘΠΟΥ, πα ΟὨΪΥ 85 ΤΟ ἢ ἰ5 

ΒΑ] ἃ 88 ΤΑΥ͂ ἸθΘδἃ Ασαγηθιηποη ἰηΐ0 ΟΥΤΟΥ͂ ; ΒΌΘΝ Ὀδίηρ {Π6 ἀοβίσῃ οὗ 

1ονθ. Οὔβοϑινυθ, 8]50, [μὲ 1ον 6 δἀάγθββθβ {π6 ἀγϑαῖη ἴῃ 1Π6 ἀϊγεοία 

οΥαίϊο, ἀμ ΠΘΠΟΘ νγ6 Πᾶν {π6 ᾿παϊοαῖνα φράζονται ἴῃ νεΥ56 14.---Ηδὰ 

ἐπ 6 Γυΐυγα ὈΘΘη θιρὶουθὰ ἱπβίθδα οὗ κέν 1 {Π6 ορίαϊϊνο, ἃ οουίαϊῃ 

ΡΓΟΙηἶβθ νου μάν θθθῃ τηδᾶθ, δὰ 920γ6 σουὰ ῃθη ἢᾶγθ Ὀθθη 

δα ν οὗ 8η υηΐ ἢ. 

οὐ ἔτ᾽ ἀμφὶς φράζονται. ““Νὼο Ἰοησοῦ [ΠῚ ηΚ αἰνι θα! γ." ΜοΙΘ Ἰἰΐθυ- 
ΑΙΥ, “ΠΟ Ιοηρου ἀδ] θθγαίθ (4}}} ἀτοιηᾶ,᾽" ἐ. 6.7 ἴῃ ἀθίδοῃμῃϑα σγοῦρβ. 

ΟΥ̓ ΒΟραγαίθ ρδυίίθβ, δαοὴ οὔ {πΠ656 ἀἰδσίηρ ἰπ ορίηΐοη ἔΤΌΤ {86 Ταβῖ, 

Οὔβοῖνθ [6 ἴοσγοθ οὗ {πὸ μιά ]6 νοΐσθ ἰπ φράζονται.---ἐπέγναμψεν 
ἅπαντας. “κδ5 Ὀθηΐ 8]] (10 ΠΟΙ νν}1])." ---ἘἘΓρώεσσι ἐφῆπται. “Ἰτη- 
ῬΘΠὰ ΟΥ̓ΘΓ 168 Τ͵Ο]ΔΠη5.᾽ ΟὈΒΘΥΥΘ {Π6 σοηἰϊπυθὰ δοίίοη ἱτηρ] θὰ ὈΥ͂ 

1ῃ6 ρΡοσγίδοϊ, νυ] ἢ σίνθβ ἰδ {Π6 ἴΌΤΟΘ οὗ ἃ ργββϑῃηΐ. 
1θ6-22. τὸν μῦθον. “᾿ ΤῊΪΒ τηδηάαίθ.᾽ ΟὈΒΘΥγΘ {Π6 ἀθιηοηβίγαϊς νθ 

ἴοτοα οὗ τόν.---βῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽. ““Απᾶ ἴπθη ἰξ τϑραϊγθᾶ ὑπίο." --τὸν δ᾽ 

“Βαϊ 1ῃ18 νγαυτίου." --περὶ δ᾽ ἀμϑρόσιος κέχυθ᾽ ὕπνος. “Απᾶ διηῦτο- 
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518] 5106 ρ νγὰβ ἀἰδιοα δτουπα." ΒΥ {Π6 Θρί πὲ “Ὃς Δι γΟβία]" ἰδ 

τηθδηΐ 1Π6 βίγθηριῃθηΐηρ, ᾿Θ δ] σ᾽ παίαγθ οὗὨ 5166Ρ ; πὰ ἴ0 δβχρῦθββ 

115 16 φοδθὲ βϑίθοίβ δῃ δρίἐποὶ ἱπαϊσαϊίνθ οἵ βίγθησιμθπίησ, δξθὶ 
πἰζίησ ΡΟΘΥ Ὀογγοννοα ἤτοπὰ ἴῃ6 ΤὈοἀ οὗ {160 σοᾶβ. (βΒιμέπιαππ, 
1,οπὶϊ., ἴ., Ῥ. 184.)---κέχυθ᾽. ΟὈδΒοτγνθ {Π6 σοπίϊπυθᾶ δοίϊίοη οχργθββθὰ 

ΠΟΘΙ ΒΥ 1Π6 ΡΙυρογίθοϊ, αἀπὰ νυ οἢ σιν 685 ἰδ {Π6 ΤΌΥΟΘ οὗ δῇ ἱπηροσίδοϊξ : 

“δὰ Ὀδθη αἰυποα, ἀπὰ 511} σοπιϊπυρα ἀἰῆιιβαα.᾽"---ὑπὲρ κεφαλῆς. 
“ΟΥ̓ΘΥ Ὠἰβ Π6δα,᾽ ἐ. 6.7 αὖ [6 Ποδα οὗ {Π6 5Ξ]ΘΘΡεὺῦ, πᾶ Ὀθηαϊηρ ΟΥ̓́ΘῚ 
Ὠϊπ|. 

Νηληΐῳ υἷι ἐοικώς, Νέστορι. “ἸΙΚΘ ἴο 1Π6 5οη οἵ Νοίθυβ, ἰΐ 

Ναβίου." [1Ίθγα νυ, “ ἴο 1η6 Νεϊθίδῃ βοη.᾽"-τόν ῥα μάλιστα, κ. τ. λ. 

““ὙΏΟΤΩ, ΠΔΓΊΘΙΥ͂, ΑΘ ΔΙΩΘΙΊΠΟΙ γγ88 νΟηΐ ἴ0 ΠΟΙΟΥ͂ τηοϑβί οὔ {Π6 6] θυ 

(ομϊρίαϊη5)." Ηδθποθ (Π6 ἀγθᾶμῃ δββιτηθα ἢΐ8 ΌΤΙ, ἴῃ οὐάθυ {μδῖ 
νΠδΐ 1 βαϊά τηϊρηΐ ΘΑΥΥΥ ΓΊΟΤΘ νοσῃΐ ἢ Ασατηθτηηοη. 

295-25. εὕδεις ᾿Ατρέος υἱὲ, κ. τ. Δ. ““ ΒΙοοραβί που, Βοη οὗὁὨ ΑἸΥΘΙΒ, 

1Π6 ὙΥΔΥΤΙΟΥ͂, [Π6 ΤΆΤΊΘΥ οὗ βίθθάβ "Ὁ Ὑγ76 Πᾶγθ ρ]δοθᾶ ἃ οοϊητηᾶ θ6- 
ἔογθ δαΐφρονος, ἰῃ 8 σὶνίηρ ϑδοὴ οὗ {Π6 δρὶπϑῖβ ἃ ὑγαηβιαίίοη 560- 

δῇαΐῖθ ἤοτῃ [Π6 πουῃ, ἃ ΘΟηΒίγπΟίΟἢ ΤᾺ ΤηΟΤΘ ΗΟΙΊΘΥΙΟ δπὰ βρί τ θὰ 

18 1Π6 ΟΥ̓Δ ΠΑΤΥ ΟΠΘ. -- ΟὔΒουνθ ὑπαὶ ἩΟΙΊΘΥΓ ὮΘΙΘ τᾶ Κ65 ΑἸΤΘῸΒ 

186 (ΔΊ Π6Γ οὔ Ασαϊηθιηπου ἃπα ΜΈπΕΙΔ 05, νῃ ΓΘ α5 ΔΡΟΙΠΟΔΟΥΊ5 ΠΊΔ 65 
Πΐτ {Π6ῚΓ σταπάίαίμθσ. (Δ ροϊϊοά., 11ϊ., Ὁ, 2.) ---- ἱπποδάμοιο. Α οοη- 
βίαπί δρίποὺ ἴῃ ΗΟΤΏΘΥ ΤῸΥ ὙΑΥΤΙΟΥΒ, το (Π61Γ παν ]ηρ 50 ΤΠ ἢ ἴο 
ἀο ἢ βίθθαβ. Αὐ {}18 ΘΑΥΙΥ ΡΟυΟα ΠΟΥΒΘΒ Θ͵Θ ΒΟΔΓΟΘ ἰπ ΟὙἼΘΘΟΘ, 
ἃπα νεῖ ροββθββθᾶ ΟΠΙΥ ὈΥ {π6 ορα]οηΐ.---ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται, 

κ᾿ τ. ἃ. ““Ὁπίἴο ψΒοῖα θοΟΐἢ παίϊοηβ πᾶν Θ Ὀ6θη ἰπίτυβίθα, δἀπᾶ {πη σ5 

οὗ 80 ΤΟ ἱπηρουίδηοθ 816 ἃ οδτθ.᾽" Τῇ ἔθίτῃ λαοί μᾶ5 Τϑίθυθμοθ 
ὮρΡΙΘ ἴο {η6 α,ἸΘΟΙδη ΔΙΙΩΥ͂, ἃ5 σΟΙΩΡΟΒΘΟα Οὗ 50 ΤΏΔΗΥ αἰβίϊποξ {τ 0 65 

ΟΥ̓ΘΟΙΗΠΊΠΉ 168. 
206-34. νῦν δ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα “Νον, «πογϑίοσθ, υπαἀογβίδπα 

ἤΌΤΩ Τὴ6 4υ ΟΚΙν,᾽ ἢ. 6.) ΦΌΙΟΚΙΥ αἰξθηά ἴο Τη6.---Διὸς δέ τοι. ἘῸΥ Διὸς 
γάρ σοι.---ἄνευθεν ἐών. ““ΑἸΓΠΟΌΡΗ ἀνΔΥ.᾽ ΜΟΥΙΘ ᾿ΠΘΓΔΙΥ, - ἀρατί,᾽ 
ἰ. 6.7 αἵ ἃ ἀϊδίδηοθ ἴτοπι {Π66.---ἐλεαίρει. ΘΌΡΡΙΥ σε.---ϑωρῆξαΐ σε, κ 

τ. Δ. Τῇθ νογάβ οὗ 2008 ἃτ6 πον τθρθαΐθα ὉΥ {Πῃ6 ἄγθδῃῃ, νυ ἢ ἃ 

ΘΟ, δηρΘ οὗ ρϑύβοῃ ΠΌΠΙι {Πη6 {{Π|ΤᾺ ο {η6 5θοοπα. 

ἔχε. “ΚΕΕρ [ζ,᾽ ὁ. 6.) ὙΠᾶΣ 1 μάν 7π5ὲ (οἱ {Π66.---μηδέ σε λήθη 

αἱρείτω. “ΝΟΥ Ι6ὕ ΤΟΥρΘ Ὁ] 655 ἴα κθ {Π66 υπίο [5617 ΟΌὈβοῖγα 
1Π6 ἴοτοθ οὗ (Π6 δοίϊνϑ.---εὖτ᾽ ἄν. ἘῸΤ ὅταν.---ἀνήῃ. “ΜΑΥ ἢᾶγθΘ 
το θαβϑὰ [66 ((τοτὴ 115 ᾿ἰὩῆθ 6 Π 66). ΜΟοΥΙΘ ΠΠΘΥΔΙΥ, “ΤΩΔΥ ΠΑΥ͂Θ βΒθηΐ 

[Π66 ἀΥΤΔΥ,᾽ 1. 6., ΤΩΔΥ͂ Πᾶν 6 ἰο {Π66. 

8ὅ-36. τὸν δ᾽ ἔλιπ’ αὐτοῦ, κ. τ. Δ. ““Απά ΙΕ τ1Παΐ νΥΔ ΤΟΥ {Π6ΤΘ, 

Ροπάοτίηρσ ἴΠ056 ἱΠϊησ8 ἴῃ τηϊη ἃ νῃ]οἢ, ΠΑΤΊΘΙΥ, γΟΥΘ ποῖ δθουὺΐξ ἕο 6 

ΔΟσοΟΙΏ]} 5η64.᾽᾽ ΟΌὈΒΘΙΥΘ [Πδὲ [Π6 ὙΘΥΌ 15 Π6ΥΘ ἴῃ {ῃ6 ρΙαταὶ (ἔμελλον), 
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ΜΈΏΘΓΘ, ΤΌΤ {Π6 ΟΥΪΠΑΤῪ ΤᾺ]6 γοβρθοίϊηρ πΘυΐοΥβ ΡΤ], τ᾽ 6 γου]ᾶ 
Ἔχρβοὶ 1ῃ6 βίπρυϊαυ πυτηθοσ. ΝΘαΐΘΥβ ΡΙΠΤΑΙ (8 Κ6 1Π6 υϑῦ ἷπ 1μ6 

ΒΙΠΡΌΪΑΥ ῃΘη τΠΐηρ5, ποῖ ῬΘΥΞΟΉΒ, 8Υ6 σϑίθυτθα ἴο ; Ὀθοᾶυ 86 {πη ο5 

Ὅ,Τ τοσατᾶθα 85 ζΟΥΤΆΪ ἢ ΤΠΘΥΘΙΥ͂ ΟΠ6 Ο͵8455, ἃἀπὰ 85 ἀδϑβίϊςαΐθ οἵ ἰπᾶϊ 

γ᾽! ; ΠΟΥΘαβ, θη {ΠΥ ΤΟΙ͂Ο ἴ0 ΡΘΥΒΟΏΒ, ἴῃ 6 ὙϑγῸ 15 Ρϊ 1π 

1π6 Ρἴυγαὶ, Ὀθοα 56 ΡΘΥΒΟΠΒ ἃΓ6 σοηβι ἀογθα βϑρασγδίθιυ, ποΐ οἰαββϑιῆθα 

τορσϑίῃου. [Ι͂π {π6 ργβϑβϑϑθηΐ ᾿ηβίδῃοθ, ΠΟΘ Ὸσ, θᾶ οὗ 1ῃ6 οὈ]θοΐϑ 

ὙΠΟ Αδαμ ΠΟΠ ΘΧΡΘΟΐΒ 0 ΔΟΘΟΙΏΡΙ 5 ΔΥΪΒ65 50 αἰ βιϊ ΠΟΙΥ ἀηὰ 

Ὑἰν αγ οα Πἰ5 σίου, [μαΐ ἃ Κιπᾶ οἵ βθραγζαΐίθ ρϑυβοῃδ νυ 15 σίνθη ἰὸ 
1Π6ῃὴ, ἃπὰ {η6 γϑυὺ ὑυτἢ ἢ ΤΠΘΥ ἃ΄6 σοηπθοίθα ὈΘΟΟΙη65 οὗ {Π8 

ΡΙΌΓΑΙ ΠΌΓΩΡΘΓ. 

871-40. φῆ γὰρ ὃγ᾽ αἱρήσειν. ““ἘῸΥ Π6 ἱπουρηξ ἐπΠαΐ Π6 ΜΠ] ἰδ 6." 
ΜοΥΙδ Πἰΐοσα νυ, “6 βαϊά (τη Πῖ5 οσσῃ 5011). ὉὙΠ6 γϑγρ φημί ἰ5 

οἴϊθη {π5 υβ6ἃ ἴῃ ΗοΙΏΘΥ. ΟΌΞΕΙΥΘ, 8150, ἰπαΐ ΠῸ ΡΥΟΠΟΙ 5 6χ- 

ΡΓΘΒΒΘά θδϑίοσα αἱρήσειν, ΠΟ ΒΠοννβ {πὲ [ῃ6 ΤΘίδγθμοΘ 15 10 1ῃ8 

ΒΔΓῚ16 ΡΘΥΒΟῚ ἰμαΐ [ΟΥΤῊ5 {Π6 βυθ]θοῖ οὗ {Π6 ργεοθάϊηρ γϑΓὉ.---νήπιος. 

«ΟὨΠΑ ἐῃαΐ μ6 νγᾶβ.᾽ ΑΑἍἔ οοπδβίδηϊ δβχργδβϑβϑίοῃ ἰπ ΗΟΠΊΘΥ ἴο ἀθποίθ 

ΥΆΞΙΏΠΘΞ5 8 πᾶ [ΠΥ ἴῃ σοιηΐησ ἴο ΔΠΥ͂ ΘΟΠΟΪυβίοη.---οὐδὲ τὰ ἤδη, κ. τ. 

λ. “ΝΟΥ αἰά Π6 Κπονν ἔῃο56 ἀθβϑᾶβ Ὑνῃοῃ 9006 ν᾽ 85 ΘΔ} τηθαϊία- 

(ἰησ.᾿ ΤῊΒ ΤΟΙ ῥχοβδῖο [Ότπὰ οὗ δχργθβδβϑίοη νου ]ὰ θ6, οὐδὲ ἤδη τὰ 

ἔργα ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο.--- ϑήσειν ἔπ’, κ- τ. Δ. “Τὸ ἱπῆϊοι θοΙῚ Ξυ δεν ησβ 

πᾶ σγοδηβ ΠΡΟῚ {Π6 ΤΥΟ͵ΔΠ5 85 Ὑγ6}} ἃ5 6 ατὐθθκβ." ΤΠ6 δάγυθυθῖδὶ 
ἐπί 15 ἴο θ6 ἴδκβϑῃ ἴῃ οἱοββ οοηβίσποϊίοη σι} ϑήσειν.---διὰ κρατερὰς 
ὑσμίνας. ““ΤΕΤΟΟΡῊ τηϊρ  οοηῆϊοίβ.᾽ ΟὈβοσνθ ἐπαΐ διά ἰβ ἤθῖθ 
Θαυϊναϊθηΐ ἰὼ {ῃ6 1,α]π »έ7, ἃπὰ ἀοε8β ποῖ, ἃ5 (ῃ86 σρϊπου βοῃο]αβὶ 

ΒΑΥ͂Β, ΒΌΡΡΙΥ Π ἢ [Π6 δοσαδαίνθ 1ῃ6 Ρ]666 οὗὨἉ {Π6 σϑῃϊεῖνθ, ΠΑΙΓΠΕΙΥ, 

διὰ ὑσμίνας ἴοτ διὰ ὑσμίνων. 

41-42. ἔγρετο. “8 ἅνοκα."--ϑείη δέ μιν, κι τ. Δ. ““Απὰ (ῃ6 
ἀϊνίπθ νοῖΐσθ νγὰβ ἀϊδυποα δγοιπα ἢΐπη,᾽ἢ ὁ. 6., 1ηΠ6 δοοθηΐβ οὗ 18 

μθαυθῃ-βϑθηΐ ἀγθδπὶ 511} τη δ᾽ ἴῃ ἨΪ8 ΘΔ Τ.---ὀρθωθείς. ““ Ἐτοοΐ." ΤῈΘ 

ἸΘγὰ] ἰγδηβιδίίοη οἵ ἔζετο ὀρθωθείς στου]ὰ θ6, “ Βανὶηρ Ταϊβθα Ἠϊτη- 

561, Ὠ6 5αΐ (ἴῃ {ῃαΐ ροδίῃγθ),᾽" ὀρθωθείς Ὀδίῃσ υβοὰ ἴῃ ἃ πηϊᾶ 416 βθηβθ. 

“-ἔνδυνε. ““θ ρυΐ οη.; ΤῊΘ ΠἸέοΘΓα] τηθαῃὶηρ ργθβδπίβ ἃ τη ποθὴ Πἰγ8 

ἸΘῪ ἱτηασθ, ““Π6 ροΐ ἰηΐο." 

χιτῶνα. ὙΤῊΘ τὰηῖς ΟΥ̓́Θ ἰ ὅπ νγᾶ5 1:6 ΟἿ]Υ Κίπα οἵ ἔνδυμα, ΟΥ̓ τ 
ἀθγ βατιηθηΐ, ὑΌΤ ΒΥ {πΠ6 ατθθκβ. ΟΥ̓ {ῃῖβ ἔπ6γ8 ὑγεσα ἔνγο Κιπᾶβ, 

1η6 Ῥοτίδῃ ἃπὰ Ιοπίδη. 'ΤῊΘ [ΌΥΤΩΘΥ, 85 ὍΤΟΤΉ ὮΥ͂ ΓΔ 168, τῦᾶβ ἃ βιιοτί 

γΟΟ]]Θη 5Εγι πο ΐ 5ΙΘθνθβ ἢ {Π6 Ἰοπίδη ννᾶ5 ἃ Ἰοηὴρ ᾿ἴπθη σαϊτηθηὶ 
ὙΠ 516θναβ. ΤῺ Τουίδη 566 ΠῚ8 ἰ0 Πᾶὺ8 Ὀθθῃ ΟΥ ΘΙ ΠΑΠΥ͂ ΤΌΓη ἴῃ 

(Πῃ6 ψΟ]6 οὗ αἼΘ666, ἀπά 15 [ἴῃ 6 οη6 τοίδσγϑα ἴο ἱπ 1868 ἰδχί. 

495-44. φᾶρος. ΤῊΘ ἘΠΊ ΒΕ. (θυ “ ΟΙΟαΚ,,᾽" ᾿πουρὴι σθηθΎαν δϑορί- 
φα 85 {Π6 ὑγδηβιαίίομ οὗ ἰῃ15 ἴθύτη, σοπυθυβ πὸ δοοιυγαΐθ οοποδρίϊοῃ 
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οὔ (ῃ6 ΤΌΥΓΏ, τηδίθγί δ], ΟΥ̓́ΏΞ56 οἱ {Π6 σαυγηθηΐ νυ οἢ ἰξ ἀθποίθᾶ, ΤῊΪ5 

νγὰ8 ΑΙΝΤΑΥΒ ἃ ΤΟ ΗΡΌΪΔΥ ΡΪΘ66 οὗ οΟἸοίἢ, ΘΧδΟΙΎΥ, ΟΥ̓́, αἱ Ἰθαβὲ, "ϑᾶγ- 

ἸΥ βᾷᾳυᾶγθ. 10 νγᾶβ υβϑᾶ ἴπ [6 ὙΘΥῪ ἔόστη ἴῃ ἡ ὨΙΟἢ 1 ν᾽ 85 ἰάθη τοῖα 
1Π6 Ἰοοτη, θθίηρ τηδᾶθ θη ΓΟ ΟΥ̓ 1η6 θαυ. ΤῊΘ Φ]οννίησ ουϊ 
5ΞΠΟΥΒ ἴΠ6 φᾶρος ΥΔρΡΡΘα δτουπᾶ 1ῃ6 ὈΟΑΥ͂ ἰο ἀοίδηά ἰξ ἔγοτη οοἱὰ. 1ἰ 
ἷβ ἔγογη ἃ Υ6.Ὺ δποίθηΐ ἱπίαρ!ο. 

1ῇ ἴΠ6 ζΟ]ονγῖπσ, Μ ΒΙΟἢ. ΤΟΡΥΘβθηΐβ ἃ βίδίῃθ οἱ Ῥῃοοίοῃ, ἃ τοι ο 

ΒΙΔΟΘΙῺΙ ἃηὰ οογνθηϊθηΐ τηθᾶ8 οὐὗὁὨ Ὑγθαυ Πρ [Π18 5ΔΠῚ6 σαυπηθηΐ 18 
ΒΏΟΗ, 
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ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροισῖν, κ-. τ. Δ. ““ΑΠπᾶ χΠ66Γ ΠΙ5 ψὨΪΐ6 ἔδαΐ ΒΒ δουπᾶ 
- [86 ΒοΔυ ἃ] βαπάα]5." [Ι͂ΙῈἢ 1η6 Ἡομθυὶς ἃσθ, {Π6 5βαηδ] σοηϑβίβίθα 

οὗ ἃ νγοοάθη 5016, [αϑίθηθα ἴο 186 Τοοΐ ψυ]ἢ ΤΠοησβ. [ἢ Ἰδίθυ {1Π|68, 
ΒΟΥΥΘΥΟΥ, ἴΠ6 βδηᾶδὶ τηυβί θ6 ἀἰβεϊησαἰβῃθα ἔγοτα {πΠ6 ὑπόδημα, ν»Ὠ] ἢ 

νγὰ5 ἃ 5᾿ΠΡ16 5016 θΟυΠα ὉΠΑ͂ΘΥ 186 ἴοοΐῖ, ΠΘΥΘα5 1Πη6 5 πᾶ 8] νγἃ8 

{Π6ῃ ἃ 5016 ῚΠ ἃ ΡίθοΘ οὗ Ἰθαΐμθυ σονϑυησ ἴΠ6 ἴο68, 50 ἰῃαΐ 1ἴ 

Τοττηθα 1ῃ6 ἰγδηϑβιτοη τοτη {Π6 ὑπόδημα ἴο 168] 5Π068. 
45--αἹ. ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισιν, κ. τ. Δ. “Απὰ ἴῃδη δ’τουπᾶ Π15 5Π0}}- 

ἀδὺβ ῃ6 οαβδί {ῃ6 βινοι-ϑίυα θα βυνγοσα,᾽" ἡ. 6., 1ῃ68 61: το ὑνΒ] ἢ 

δθηρσ βυβροπαθά (Π6 βυγοσά. Τῇ θ6ΙΣ νγὰβ Ξῃρρογίθα ὈΥ {ῃμ8 τίρῃϊ 

5ΞΠΟΌΪΑΘΥ, ἀπά μὰηρ ΟὈΠΦΌΘΙΥ ΟΥ̓ΘΥ 1ῃ6 Ὀτγδαβῖ, ἃ5 ΓΠΔΥ Ὀ6 566ῃ ἴῃ [ἢ9 

(]Πονσῖπρ ουΐ, ἰΆΚο6η ΤΤΌΤΩ ἃ ΟΆΤΩΘΟ ἴῃ 1π6 ΕἸΟΤΕΘΠΙΪΠ5 τη 5ΘΌΠΙ. 

σκῆπτρον. ΟΟηΒυ]ΐ ποΐθ Οἡ ὈΟῸΚ 1., γθῦβθ 15.---πατρώϊον, ἄφθιτον 
αἰεί. ““ἩδγραϊΓΑΤΥ, ΘΥΘΥ ἱτρου 58 016.᾽" Τῆθβα θριῃθβ ἃ. ἴο Ὀ8 

ΓΔΒ] αἰ α Βθραγαίθὶν ἔτοπΣ τἴῃ6 ποῖ. Οοηβοϊδ ποθ ἢ γ υβα 33.--- 

ΤῊ βοθρίγα ἰβ8 οδ]]Ἱδᾶ πατρώϊον, Ὀδοάι56 {6 ζᾺ ΠῚ Π]γ-5οθρίσγα οὗ {Π6 

Π|Π6 ; δῃηὰ ἄφθιτον, Ὀδοδ56 τηδᾶθ ὈῪ υϊοαπ. (ΟΙΊΡΑΓΘ γΈΊ56 101, 

βεηη.---κατὰ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων. ““Ῥονη ἴο {Π6 505 οὗ 
188 ὈΤΟΠΖΘ- ΤΑ ]]6 ἃ ατροκβ.᾽" Τιΐθγα νυ, “ οὗ ἴ[η6 Οσθθκβ διταυθᾶ ἴῃ 
τα ηΐ65 οὗ ὈγΟη ΖΘ." ᾿ 

48-δδ. Ἠὼς. Αὐτογᾶ, ΟΥἹ Εο5, {ῃΠ6 σοάάθβϑβ οὔ 1π6 ἄδνγῃ, ἄννεὶς 

δ] ἢ ΠΟΥ Βροῦβο, ΤΊ ΠΟΠα5, οἡ {Πη6 δαβίθυῃ θοτγάογβ οὔ 1π6 Ὀσθαπαβ- 

ΒΠΟΟΠΙρΡαΒβΘα θδυῖῃ- Ῥ].η6. 56 ργθοθάβθβ ΠΕΥ Ὀτοΐῃου Ηδθ]ϊοβ, ῃη6 

δι η- 504, ἴῃ ἃ ἔννο- ΠΟΥΒΘ οδὺ (Ο(., χχ ., 945), απὰ δ πὰ ΠΟΥ σοῦΓΞ6 

{Πτγο σὴ 1ῃ6 Ὠθάύθηβ, θηϊουίηρσ ἴῃ δἱ [η6 ϑαβίθυῃ ἀθου οὗ (6 βΞΚίββ, 
δηὰ ραββίηρ οὔΐ δ 186 νγβϑίθσῃ ; ῃθη, ἰοσθίμϑυ Ἱτ ΠΟΥ ὈΤΟΙΉΘΤ, 
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8:6 ἀδβοθηάβ ἴ0 {6 στϑαΐ βίγθαιῃ οὔ Οσθδηι5, ΘΓ ἃ σοϊάθη 58 

ΓΘΟΟΠΥΘΥ͂Β ἔπθιη Ὀοίῃ, ἢ ὑνησοα βρθϑᾶ, ἰοὸ {ποῦ Ἐαβίθυῃ ἰοῖηθ. 
ΗδΓ δρρτοδοῖι ἴο ΟἸΥΤΊΡΕΒ, ἃ5 πηθηϊτοποᾶ ἴπ ἴπ6 ἰοχί, τηθδηβ, {Π6το- 

ἴοτθ, μϑὺ ἀγαννῖη Ὡθαῦ ἴ0 {Π6 Θαβίθσῃ ρογίαὶ οὗ {ῃ6 ἤθᾶάνθῃηβ. (7085, 

Κυ. Βι.. ἱ., 384.) 

᾿ ἐρέουσα. “ΤῸ δηποιποθ.᾽" Εαἴαγο ρῥδτίο!ρ]6.---ὐτὰρ ὁ. “Βαϊ 
(μαὲ νγαυτίοτ." Ἐααϊναϊθηΐ ἰο ἐκεῖνος, ἀηὰ τοίδεγίηρσ τὸ Ασαπηθιηηοη 
85 16 ΟὨ]ΘΓ Ρϑύβοῃ ἰπ {Π6 παγγαῖνθ.--τοῦ μὲν... .᾿. τοὶ δε. “" ΤΠ656 
ἰπἀθρὰᾶ .. .. θαΐ 1Π056.᾽. -- βουλὴ δὲ πρῶτον ἷζε, κ- τ. Δ. ““Απᾶ ἤχει 
ἃ σουποὶ! οὗ Πἰρσἢ- βου! Θ᾽ 6 5 βαΐ αἵ [ῃ6 βῃὶϊρ οἵ Νϑϑβίοσ, 6 Ῥυ]οβ- 

Ὀογη Κίησ." Α αὐδβίϊομ ἃΥΪ565 Π6ΓΘ δϑουΐ [ῃ6 τι τϑδάΐησ. Ζδπο- 

ἀοίᾳβ, ὁπ6 οὗ (6 δποίθηϊ σζαγηπηδυίδηβ, νγὰβ ἱπ ΓΆΥΟΥ οὗἩ βουλήν, 
τηδκίηρ ἰζε βουλήν 5ἰση ιν, “6 οαυβοα ἃ σουποὶ] ἰο 5ἰ1,᾽ (Π6 οδἦδο- 

τἰοη ἰο βουλή Ὀδίησ ἱμαΐ ἔζω ἴῃ [ῃ6 Δοίγϑ ΓΘ Π5 “10 σᾶι56 10 511,᾽ 

θαΐϊ ἔζομαε ἴῃ 18 τη] 416 “ἴο 5ἰ1,᾽) πὰ [ῃαΐ βουλὴ ἰζε, ἰπῃοταίογο, υγουἹὰ 

μοΐ 8 Κ6 56η86. [ἢ ΤΘΡΙΥ ἴο {Π15, ἴξ ΤηδΥ 06 υτραᾶ, {πὲ ΗΟΠΊΘΥ 565 

ἔζω ἃ5 Ὑ6]} ἴῃ [ῃ6 56η56 ΟΥ̓ ““ἴο 511 85. “1ἴο σδιι86 (0 511, δηᾷ, ἴῃ 

ἀθϑά, ἴῃ 1Π6 ΤΌΓΙΏΘΙ ΠιυΟἷ. ΙΠΟΓΘ ΥΓΘ]ΌΘΗΠΥ πη ἰῃ {Π6 ἸαϊίοΥ. ΤὴΘ 
ΒΟΒΟΙ αβίβ, ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, ἱΠΙΌΤΤΩ υ5 ἴπαΐ βουλή νγὰ5 1Π6 τοδαϊηρ οὗ Ατὐἱβ- 

τΑΥ 5, ΑὙἸΒΙΟΡΠΔΠ65, πὰ οὗ [ῃ6 θ65ἴ σορὶθ8 ; δπὰ ἴδ 5 θθθη δαορί- 

δα, αἴ50, ἰῃ τποάθσῃ ἄδύβ, Ὁ. ἤθυπο, ΟΣ, ϑριἔζηθυ, δηᾷ οἴ 65. 

Πυλοιγενέος βασιλῆος. ΟΌΞΟΥγΘ [Π6 ἀρροβίτίοη θοίνγθθη βασιλῆος ἀπὰ 

(6 σοηϊῖνο Νέστορος 85 ἱπηρ] 168 ἴῃ Νεστορέῃ. 'ΓῊΪΐ5 ΒρΘοΐδ5 οὔδρροβί- 
το [468 ΡΙδ 66 ἴῃ 1η6 ο856 οὗἉ δἀ͵δοῦίναβ ἀθγί να ἔγοϊῃ ΡΥΌΡΘΥ ΠΑΠΊ6Β, 
1 1Π6 ΡΓΌΡΘΥ πᾶτηθ οοηίαἰπϑα ἴῃ {Π6πὶ ἰ5 ἀθβίσηθὰ ἴο ἱπο]αάθ ἃ ἀβῆ 
πἰϊίοπ. (Μαιλία, ᾧ 431, 1.}---πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν. “6 δ1- 

ταηρσοᾶ 4 5ΚΙ] ρίαη." ΟὈΙρΡΑΓΘ 1Π6 δχρίαπαίϊοη οὗ ὙγοΪ: “ ἐν 
δραππ ἄδη Κίμρεη Και᾿ι.᾽" 

8θ-89. ϑεῖος ὄνειρος. “Α αἰνίπθ ἀγδᾶπη,᾽" ὁ. 6., Ὠθᾶυθηῃ-βθηΐ.--- 

ἐνύπνιον. “1ῃ 5166ρ.᾽ ἘΤΠ6 παουΐογ οὗ 1ῃ6 δἀ]θοίίνθ ἴακϑη δανοτῦ- 

1}, ἀπ δαυϊναϊοπί ἴο ἐνυπνίως.--- ἀμθροσίην διὰ νύκτα. ““Ῥαυτίηρ 

(Π8 Διηθγοβίαὶ πἰρῃϊ. ΤΠ δρίτποὶ ἀμθροσίη ΠΘΥΘ ἀρρ!ϊοᾶ ἴο νύξ 5 
“ Π|6 ΒΆ4ΠΠ6, ἰπη ἴδοῖ, ἃ5 ἄμόροτος ΟΥ̓ ἀδρότη, ἀπά ὈΥ “Δι ΓΟΒῖ8] Πρ 

ἰ8 Πουθίοστθ τηθαηΐ, δοοογάϊησ ἴο Βυϊτηδηπ, “ αἰνΠ6,᾽" ΟΥ̓“ βδογϑὰ 

ηἰσπῖ.᾽" (1μεπὶϊ., ἴ., Ρ. 184.)--μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ, κ. τ. Δ. ““Απάὰ 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἀἰᾷ 1ξ ὙΘΥΥ͂ ΟἸΟΒΘΙΥ͂ ΤΘΒΘΙθ]6 1Π6 ποὺ]8 Νϑβίου, ἴπ θοίἢ δρ- 

ΡΘΑΥΔΠ6Θ 85 γγὙ6}} 85 5126 δηὰ τηΐθη.᾽) ΟὈΞΘΙΥΘ ἴῃαΐ μάλεστα ᾿ΘΥΘ 15 
δαυϊναϊοπί ἴο {Π6 1,ἴϊη ροῤίδδίπιμτα, πιὰ ταὶ ἄγχιστα ἰΒ ἴο Ὀ6 ἴάΚοη 

ἵπ οἷοβθ οοππϑοίϊοη τ Ἱἢ ἐῴκει. -τοκαΐ μὲ πρὸς μῦθον ἔειπεν. ΟΌὈΞΘΥΥ͂Θ 
1μαΐ 16 δοουβαίίνθ ἤθγθ ἀθποίθβ {Π6 ἐεγηεΐπιβ αὐ φιεπι, πὰ ἀθραπ 
ἴῃ σοηβίγασίίοη οπ 1Π6 γοτῦ, ποῦ ου {Π6 δάνϑυθίαὶ πρός. Οὐομβοὶέ 

Νὰρεϊεϑαοῖ, Ετειυτξ., ΧΥΪ., Ρ. 305. 
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711-18. ᾧχετ᾽ ἀποπτάμενος. ““ ΕἾΘ᾽ 4 ΟΚΙΥ ἀνγαν." ΓΛΈΘΥΑΙΠΥ, “’ ἀθ- 
Ρατίβα, βανίησ ἥοννῃ ἄνγαν." Τὴ νϑυῦ οἴχομαι 5 οἴζεη 568 {ῃ8 

ψ ἢ ἃ ΡΑΙΟΙΡΙΘ, ἀπ δἰ νναυ5, ἴῃ {Π15 σοηπθοίίοῃ, ἱπαϊοδίθβ γαρία Υ 

οἵ τηουθιηθηΐ. Τη6 τηθδηϊηρ ΠΟΥ 15, {παΐ 1Π6 τηοπηθηΐ {Π|6 ἀγθᾶτα 

δαᾷ {πΠ5 ΒΡΟΚΘη ἰΐ ἤδθνν ἀννδυ.---ὠἀνῆκεν. ΟΟηΒα] πΠοΐθ οὴ ἀνήῃ, γ6γ586 

94.---ὠὀλλ᾽ ἄγετ᾽. ““Βαΐ ΘΟΙΏ6, (16ἷ ἃ5 {7γ).᾽ ΒΌΡΡΙΥ πειρώμεθα. Τη 

Βίγοἴ 655, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, [Π6ΥΘ 15 Π0 6]110518. ἢθυβ, Ὀυΐ πειρώμεθα, ΟΥ̓ ΞΟΙη6- 

τὨΐη σ᾽ ΔηΔΙΟσΟυ5, 15 ΠηΡΠ6α ἴῃ [Πη6 Θσοπίοδχί.---ϑορήξομεν. “6 την 
ΔΙΓΏ.᾽" ΕῸΥ ϑωρήξωμεν, ἴῃ18 5] αποίϊγ6 ὙΠ 1Π6 τηοοᾶ-ν ον] Βῃοσί- 

Θῃθά. 

πρῶτα δ᾽ ἐγὼν, κ. τ. Δ. “1, {ΠοΥδίογθ, Ψ}}}} ἢγβί, 85 10 15 τὶσῃΐ, ΠῪ 
1Π6 πὰ ὙΠ ννουαβ,᾽ ὁ. 6., 1 Ὑ11 ἀο {Π15 ἢγβί ἴῃ οὐάϑυ, ἃ5 ἰζ 15 σὶρῃϊ 

{πα΄ ἃ σοΙημηδη 6. ΒΠου]4, ἀπά ἀο γοὰ ἱμθη ΨΌ]]ονν τ6 ἴῃ {μἰ58. 9 

μαᾶγθ σίνϑηῃ ἣ, ἢ Βυϊί μη δηα ϑριΐζηθυ. ΤῊΘ ΤΠΟΥΘ υ581.8] δ0- 

σΘηϊαδιοη 18 ἦ, Ὀαΐ 1Π18 Πᾶ5 ἴῃ 1ῃ6 δρίο Ιδησιιασθ, ἃ85 Βυϊτηδηῃ τ6- 
ΤΩΔΥΚΒ, ἃ ΤΘίδθυθ ΠΟΘ ΤΏΘΥΘΙΥ ἴο Ρ]8Δ 66, ΠΑΙΏΘΙΥ, “Ὑ ΙΓΠΘΥ," “ΨΏΘΓΘ,} 

ἃ οδηηοΐ ΠΊΘΔΠ, ἃ5 Β0Ιη6 ργθίθη, “85 ΓᾺΓ 85.᾽"--- σδιῃθιηποη ἰ5 

ΔΡΡΓΘΏΘΠΒΙνΘ 1ϑϑὲ 18 ἰγθαϊτηθηΐ οὐ ΑΟΏ]]Π165 ΠΊΔΥ ΠᾶγΘ δἰἰθπαίθα ἴγοιη 

Βἰτη5ΘΙΓ 1Π6 166] ηρ5 οὗ {Π6 μοβῖ, δῃα αἰπηϊἰβῃ θα {Π 6 }Γ ΔΥΟΥ ἴῃ 1Π8 

Ῥτγοβδουϊοη οὗ [6 νᾶὺ. [πὶ οσγάθυ, {που ΌΥΘ, ἴο ΕΥῪ ΓΠ6ῚΓ τηϊη 5, δηαᾶ 

ἀϑοθίαϊῃ ΠΟΥ {Π6Υ βίοοά αἴδβοίθα ἑονναγὰ ΠἰπΊ56] ἀηα 1ῃ6 ϑηῃΐθυ- 

ῬΓΙΒΘ, ῃ6 ἰηΐθπάβ ἴο ῬΥΌΡΟΒΘ ἃ Τϑίγη ὨΟΙΏ6, δηα ἰΟΟΚ5 ἴο {Π6 ΟΠΘΥ 

οὨϊο αἰ η5 ἴο ργθυθηΐ 115 δοίι δ! ΠΥ τα Κίηρσ Ρ]Δ 66, ὈΥ ΠΘῚΓ ἰπἤπθηοθ δπὰ 

δχροβίυ!αςοηβ, Βῃου ἃ [Π6 ΔΥΓΊΥ ΥΘΔΠ]Υ [66] ἱπο! πη α ἴο ἀδρατί. 

σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι. ““ὙΜ 1 {Π6 ΙΓ τ δηυ-ὈΘ πο θα 5}1ρ5,᾽ ἡ. 6., 

οἵ ΤΩΔΠΥ͂ ὈΔΠΚΒ Οἵ ΟΔΥΒ, ΟΥ̓ ΌΘΠΟΠ65 ΟἵὨ ΤΟΥ ΘΥΒ.---οὑμεῖς ἄλλοθεν ἄλλος, 

κι τ. Δ. “8Βυϊ ἀο γοῦ, 0Π6 ἔτοπη Ο16 4υδγίθυ, ΠΟΙ ΠΟΥ ἔγοπλ Δ ΠΟΙ ΘΥ, 

τοβίσγαϊη {θη ὈΥ̓ γΟῦΥ ννογάβ,᾽)" ἡ. 6.) ἄο γου, νἱβίτἰπρ αἰ Υθας ρατίϑ᾽ 

οἵ [1μ6 μοβῖ, εἴο. Οθϑθτυθ {πδΐ ἐρητύειν 15 16 ᾿πῆη {ν8 ΤΥ [Π6 ἱπη- 
Ρογαϊῖνθ. ΟΟμβυ ποίθ οα ΌΟΟΚ ἱ., γθ 86 823. 

ἸΞΊΒ. ὅς ῥα ΤΠΠύλοιο, κ. τ. 2. ““ὙὙπ0 νγᾶ8 Κίπρ', ΠΔΙΏΘΙΥ, οὗ βᾶ παν 

ῬΥ]Ο5." ΤΠ ρδυίϊοῖθ ῥά μᾶ5 ἤθύθ ἂῃ δχρηδίουυ ρονθσ. Οοπι-: 

Ῥᾶΐθ ποίθ οὐ θΟῸΚ ἱ., γθῦβθ δ0.---ἠμαθόεντος. Τονγαγά 1Π6 οοδϑί, 

1Π6 501] οὗ ἘΠῚ5 ὈΘΟΟΠΊ65 βαπᾶγ. Α ὑτοδά Ἰἰη6 οἵ βαηᾶ βίγθίοῃββ 

ΔΙοηρ ἴΠ6 568, ὨΘΑΥΪΥ ἃ5 [ᾺΥ ἃ5 [ῃ6 ΤΥΪΡΗΥ Δ η ῬΥ]Οβ, νυ ῖοἢ ἤτΌτὰ {8 

Οἰγουτηβίδποθ 5 Τα ΘΉΓΥ ΒΡΟΚΘη οὗὨ ΟΥ̓ ΠΟΠΊΘΓ ἃ8 ““βαπᾶγ." (Μὰϊ- 

1εγ᾽ 85 Τρογίαπβ ὙΟ]. 1., Ρ. 84.)--- σφιν ἐπφρονέων, κ. τ. Δ. Οοηδαϊξ 
ποίθ οἡ ὈΟΟΚ ἱ., γθυ56 78. 

81-82. ψεῦδός κεν φαῖμεν, κ. τ. Δ. “6 ψου]ά, ἴῃ 8}} ΠἰΚΘΙΠοΟά, 

ΡΙΌΠΟΙΠΟΘ ἰΐ ἃ [ΔἸβθῃοοα, δηὰ σαίμϑυ ἐὰτη ΠΌπι ({Ππᾶπη Ὀ6] 16 ν 6) ἰΐ.᾽ 

ΟΡΒθυνϑ [ῃ6 [Ὁ166 οὗ κέν νυ ἢ {Π6 ορίαιϊνθ.---μᾶλλον. ΝΑ ΡΘΙΞΌΔΟΝ, 
1ο]οννησ ΝΙΒΟΙ (αὦ Οάἀ., 1., 331), τηακθ5 μᾶλλον ὮΘΥΘ 5 σΏΪΠΥ “ 1ῃ9 
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ΓΠΟΥΟ,᾽ ΟΥ̓ 50 τυ οἢ (ἢ 6 ΤΏΟΤΘ." ΤῊΪΒβ, ΠΟΥ ΘυοΥ, οαπποῖ θ6 σΟΙΤΘοΣξ, 

Βῖποθ ἴξ υνουἹὰ ΠΠΏΡΙΥ {πα 1Π6Υ6 ΔΙΓΟΔΟΥ οχίβεθα ΒΟΠΊ6 ἄθστθα οἵ ἀνοτ- 

ϑίοῃ, οὔ 186 ρατί οἵ Ν βίου ἃπὰ ἢ8 ΘΟ] θα σ 65, ἰο 1ῃ6 ὙΘΥΥ͂ ΠΑΥΓΔΕΥΘ 

οὔ Ασαπιθίπποῃ, ἃπᾶ ἃ νγδηΐ οὗ [0}} Γθ] ἰᾶ πο 6 ἡ 118 ΔΟΟΌΓΔΟΥ ---ὃς μέγ᾽ 

ἄριστος εὔχεται εἶναι. Οὐοπδυ]ξ ποΐθ οπ ὈΟῸΚ ἱ., γθῦβθ 91. ὙΠ ΎΔηΚ 

ἂπὰ βίαπαϊηρ οὗ Ασατηθιηποη ργθοϊαάθ, δοοογαΐηρ ἰο ΝΝΘβίου, 8}} ροβ- 
5|ΌΠῚΥ οὗἉ ἀδοοθρίϊοη οἡ ἢ ἶ5 ρασί. 

84-86. ἦρχε νέεσθαι. “δ Ὀορσᾶη ἰο ἀθρατί."---οἱ δ᾽ ἐπανέστησαν, 
κι τ. Δ. ““Απα (60, {πΠ6 βοθρίτθ- Ὀθασίηρ Κίησβ, [ΠΘΥΘΌΡΟΙ ΔΤΌΒ6 ἃπᾶ 

Ρτοσθθᾶθα ἴο ΟὔΘΥ ἴΐ6 βῃβριοσγὰ οὗ ἰῃ8 {γῖθ65.") Οὔβουνθ {Π6 ἀ6- 

τηοηβίγδεϊν Ὅτ Θ οὗἉ οἱ, [που σῇ ΡΑΥ ΔΠΥ σοησθαϊθα ἴῃ ΟἿΓ ἰάϊοτη ὑἢ- 

ἄδὺ 16 ἴὌγτη οὗὨ 1Π6 ΡΘΥΒΟ ΔΙ ργοηοῦπ. (Οοπβοϊὲ ποῖθ οα ΌΟΟΚ ἱ., 

ΥΟΙ86 1. --- πείθοντος ΤῊΘ Υἱβίησ νγὰβ 8ῃ ἱπβίαπίδπϑοιβ δοΐῖ, Ὀὰΐ 

1η6 Θχϑουϊίοη οὗ ἴπΠ6 ογάθιβ ἃ οοπίίπυθα ομθ. Ἠδποθ ἴῃ 16 ΤΟΥΠΊΘΤΥ 

6856 γγὙὰ ἢν [Π6 δογῖβί, ἴῃ [{Π6 Ἰαἰίθ Υ 1ῃ6 Ἰτηροτγίδοϊ.---ποιμένι λαῶν. 

Αραιηθιήποη, ποῖ Ναβίοι.--- ἐπεσσεύοντο. “Οδτηθ τυβῃϊησ ἑοννασγὰ 
{Ποῖη." Τῇθ {γ|065, Βϑοίηρσ {ΠΕ ῚὙ Ἰθδάθυβ σίου ησ τορσθί μου, ΘΔ ΠῚΘ 
ττοησίησ ἴο [Π6 βροῖ. ΟΟΙΏΡΑ΄Θ (Π6 ΞΟ οΙἰαβέ : ὁρῶντες ἤδη συνίοντας 
τοὺς ἐν τέλει καὶ αὐτοὶ ἠκολούθουν ἅμα. 

87-90. ἠύτε ἔθνεα εἶσι, κ- τ. Δ. “ἙἜνΘη 85 σὸ 1Π6 5ΥΨΔΥΓΉΒ οὗ Π6 

ΟἸ βου -ἰὨτοησὶης Ὀ665.᾽) 1 ΈΘΥΑΠΥ, “1Π6 παίϊοηβ.᾽, ΤῊΘ ἴδττη ἔθνεα 
18 ΡΌΓΡΟΒΘΙΥ͂ ΘιηροΥθά ἤθγΘ ἰο ΚΡ ὉΡ 1Π6 σοιῃρδγίβοη, ἐμουρῇ τὸ- 

ααϊτίηρσ ἴο 6 βοϊεπαᾶ ἄονγῃ ἴῃ δ Ἐπρ Ἰβὰ υθυβίοῃ.---εῖσι. ΟΌΒΘΙΥΘ 
ΠΘΓΘ ἴΠ6 5 ΠΡΌΪΔΥ γϑυῦ ὙΠ {Π6 πΘαΐΘΥ ΡΙΌΓΑΙ ; δπα δ͵5ο {Παΐ εἶμε 5 

Ὦ6ΥΘ υϑρὰ ἴπ {Π6 ργαβθηΐ νἹἢ ἃ ρταβθηΐ, ἀπά ποΐ νυν ἢ ἃ ἔαϊυγ τηθδη- 
ἴησ. [π᾿ Ηογηου {15 15 ποῖ υπίγεααθηξ: Ὀαΐ, 'πΠ ΙΟΠΐΟ ΡΓΌΒΘ δηᾶ Αἰτῖς 

ῬΙΌΞ6 ἃπὰ Ροβίγυ, εἶμε 85 ἃ Πιΐαγ ὙΘρΌΪΑΥ͂Υ οσουγ5, ἀπ (μ6 δχθθρ- 

ΤΙΟΠΒ Δ΄Θ ὙΘΙῪ ΤΟ. (αββοιν, 8. υ.)γ--μελισσάων ἀδινάων. ΟΌΞΘΙΥΘ 

186 5: ΠῊΠΔΥΠΥ ΟΥ̓ Τουτηϊπαίίοη ἴπ ἴῃ 656 ὑγοσᾶβ, ἀπ 4150 ἴῃ ἐρχομενάων. 
ΤῊΘ οδ]θοΐῖ οὗ {815 15 ἴο τῇδ Κα {ἴΠ6 βουπᾶ δὴ θοῦῇο ἴο 1Π 6 56η56, δηὰ ἴο 
ΘΧΡΙΘ55 δ ὁΠ06 {Π6 Ἰουὰ ὈαΖΖίηρ ἀπᾶ 6 πυτηθε 5 οὗ [Π6 θ668. 

νέον. “ΑἸΤΟΒΉ,᾽ ὁ. δ.; ἴπ 1γ65 ἢ ΠΌταθαΙβ. ΤῊΘ βρί γε οὐ τῃ6 δοτὰ- 
Ῥᾶτίβοη 1165 ἴπ [η]ϊ8. ΑΒ 106 Ὀ665 δδῖηθ [ΌΤῚ ΘΟΠΕΪΠΌΔΙΙΥ ἴῃ ἔγΘϑἢ 
ΠΌΓΩΘΕΘΥΒ, 50 ἔτΈ5 ἢ θαπα5 οὗ ατθθκβ ΚΘΘΡ σοπ  ΠΌ Δ ΠΥ Ῥουτίησ ἑοτί ἢ 
ἔγοτῃ 1Π6 5105 δπὰ ἰθηΐβ. [ἴΙΐ 15 ουίῃυ οἵ ποίθ, {παΐ 1115 15 16 

ἢγβί βί γα! ἴῃ ΗοΤΠΟΤ.---βοτρυδὸν. “Τῇ ΟἸυ5έ6 15." ΤΑΈΘΓΔΙΥ, “ οἸὰ5- 

1ογ-ΠΚ6." --ἐπ’ ἄνθεσιν εἴαρινοῖσιν. “Ὁπίο 1Π6 ὙΘΓΠΔΪ ἤονγοιβ.". Ὁ 
ΟοΙΠΟΠΪΥ͂, θὰΣ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ ΤΟ ἀογθαᾶ, “ΟΥ̓ΘΥ 1Π6 Ὑδυπδὶ ΠονγΟΥΒ.᾿" 

ΤῊΘ ἀαΐίνο Ὦθτθ ἀθποίθβ ἀϊγθοίίοη, πᾶ {π6 δαἀνθυθίαὶ ἐπί ᾿πουθαβ65 

[15 ἴοσοθ. (ϑέαάείπιαππ, αα ἰος.--- Καππεν, ᾧ 612, δ. --αἱ μέν τ᾿ ἔνθα 

ἅλις, κι τ. Δ. ““Βοιη6 Πᾶνα βρϑᾶ {ποῖτ ἢϊσϊ ἴπ ογονναβ ἴπ 1(ἢ15 ἀΐγθο- 

εἴοπ, οἴ 5 ἱπ ἐπ. ποροτὸ ΒΘ 16 ῬθΟυ ΑΥ ἔοτοθ οὗ 1π6 ρϑὺ- 
Ὡ 
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ἴδοι ἴπ ἀδηοϊίησ ΤαρΙ αἰ Υ οὗ τηονθηηθπί. ΒεοίουΘ 9Πη6 νυ ΤΊ οὗ 0665 

πᾶ8 θ6θὴ Ἰοησ ουβευϑᾶ, 10 μὰβ ραββϑαᾶ ἃυδΥ, απᾶ ἃ [τ 5} 5νγΥ πὶ ἢ δ Ξ 

ἔα κΚθη 15 ΡΙαθ6, ἴο θ68 ἃ8 γδρί αἰ βυασοθθαθα ὈΥ ἃποίῃυ. : 

91-94. ὡς τῶν ἔθνεα πολλὰ. “50 1[Π6 ΠυΠΊΘΙΟΙΒ Πδί!Οη5 οὗ {Π656,᾽ 

ἃ. 6..) οὗ {ῃ6 ατθοκκ5.---ἠόνος προπάροιθε, κ. τ. Δ. ““ἸΚαρὶ ΤηΔΤΟὨ ἢ 

ἴπ Βαυδάτοῃϑβ, ἴῃ ἰγοηΐ οὗ 1[ῃ6 ἄθθρ 5ΠΟΥΘ, ἴο 7η6 Ρ]ὰ 6 6 οὗ Ἀββϑιη ν." 

ΒΥ [ῃ68 ““ἄδ6ρ 5ῃουθ᾽" ἀρρθδῦβ ἴο 6 Π6ΤΘ τηθδηΐ ὁΠ6 οὗ ψὶάθ δχίθηϊ, 

ΟΥ̓, ἰπ ΟἶοΥ ννογάβ, ὀχίθηδίηρ [ᾺΥ ᾿ηννασὰ ἴο ἴΠ6 Ιαηά. ΝΆ ΡΘΙΒΌΔΟΝ, 

ΜΠ 655 ΡΙΌΡΥΘΙΥ, ΓΔ Κ6Β ἰἴ ΤΘΙΘΥ ἴο ἴῃ6 ἀθ66ρ βᾶῃά οἵ [Π6 56ᾶ- 
ΒΠΟΥΘ, “16 βαπάϊ!ρ." 

Ὄσσα δεδήει. ““ΒΙαΖ6α ΒΠΊΟΥ,᾽" 1. 6., ΓΌΠΠΟΥ νγὰ8 Υἱθ. Α ΒΌΓΓΩΪΒΕ 

δα Δ.ΪΒθη δΔιηοηρ ἴΠ6 ΤΤΟΟΡΒ {Πδΐ Α σαιηθιίηποη ᾿πίθπαθα ἴο τίσ 

ΒΟΠΊΘ, ἃπα ἃ ΤΌΠΟΥ, Τὰ πα θα ἀροη {Π18, νγὰ5 ποὺ {γα ]] ησ ἴῃ Ποΐ 

Ὠαβίθ ἱβγουρσῃουΐ {Π6 Πυμη τοὺ ποϑί. ΤῊΪ5Β 15 νυ μαΐ {Πη6 ροβϑῖ πη 88 
γγΏΘΗ ἢΘ 54Υ5 {Παΐ “ΠΌΤΟΥ Ὀ]4Ζ64,᾽" ΙΏΟΓΘ 1 ΟΥΑΙ ΪΥ, ““ θαΓΠΘα ἃ ησ 

{Ώ 61." ΕΌΓΙΏΟΥ, ΓΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ͂, 15 ὮΘΥΘ ΡΘΥβοηϊἢ θα, ἀπᾶ τηδᾶθ 1Π6 Τη685- 

ΒΘΉΘΘΥ ΟὗὨ {20ν6, 5΄πΠ 66 ΤὈΠΊΟΥΒ, [ῃ6 οτἱσίη οὗ νυ οι Οὐ ΓΏ65. ΠῸ ΟΠ6 

σου] ἔγᾶσθ, ὑσοσΘ ψψοῃΐ ἴο θ6 Δϑουιθθα ἴο {μ6 βρθϑοῖΐαὶ ᾿πίθυροβίζίοη οὗ 

ἢ6 ΔΕ {γΥ.---ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι. "ΤῺΘ ΤΌΓΙΠΟΥ τηδᾶθ ἴῃ] 8}} δηχίουβ 0 
δὐξθπα {Π6 ΔΒΒΘΙΩΡΙΥ͂, ἰῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ἀβοϑίδιη 15 ὑγΆ 1 }.----οὶ δ᾽ ἀγέροντο. 
“Απά {Π6Υ Καρύ ραϊμουίηρσ [ΠΘΙΏΒΘΙν 65 Τοσϑί μου." ΟΌΒΘΙΥΘ [Π6 ἴοτοα 

οὗ 1Π6 τη! 4]6 νοῖςθ. 

9ὅ-98. τετρήχει. “ὙΥα5 Τυτηυ]θοι5.᾽" ΟὈΞοσνθ {Π6 πι56 οὗ {Π6 
ΡΙυρογίδοξ ἰπ δῃ ἱτηροσίδος β6η56. 'ΤῊΘ ἈΒΒΘΙΏΒΙΥ δα ὈΘθη ργθυϊουβ- 
ΤΥ τα πγυ]αοι15, ἀπ 5.1} τομαὶ πο 50οθ. ΤῊΘ ρῬθου ΠΥ τηθᾶπίηρ οὗ [Π15 

ἴθ η56 Ψ}011} Ρ]δίη!ν ἀρρθδῦ, ῃ θη νγΘ οοηίγαβὶ ᾿ξ ἢ κινήθη αὖ ὙΘΥΒΘ 
144. ΓΠΘΙΘ [Π6 Ράββίνθ δουίβί 15 διῃρ] ου θα ἰο βχρύθ885 ἴΠ6 τηοϊηθηΐ 

οΓ ἰταηβίεοη ἔτοτὴ οδ τὰ 0 ἐγ ]Ὁ, νυ ΘΓ 5 ΠΘΥΘ τετρήχει ΤῊΥΚ5 186 

ΘΟΠΕΪΠΔΠ66 ΟΠ αρίἑαίίοη. (Βιἐπιατιη" 5 1 εαϊίορσιις, Ὁ. 5809, εὦ. ΕἸ5ἐ- 

ἰακε.)---λαῶν ἱζόντων. “45 1Π6 {1065 βθὰᾶϊθα 1ποιηβοῖνβ." Ἃθηϊ- 

εἶνα δυβοϊαίΐθ, ποὲ ἀθρθηάϊησ οἡ [16 δάνθυίδὶ ὑπό. : 

ἐρήτυον. ““ ΒΊΤΟΥΘ ἴο ΥαΒίτγδ  η." ΤῊΘ Πηροσίδος 15 ἢΘΓΘ ϑιῃρὶουθά 

ἴο ΘΧΡΓΘ55 {Π6 σοπαίι8 τοὶ ἐαοϊεπάςρ, ἃ5 1Π|6 σγδιητηδυίδ 8 ἰθυπὴ ἰΐ. 

ιαῶπηπεν, ᾧ 438, 23.)-ττει ποτ᾽ ἀὑῦτῆς σχοίατ᾽. “Τί, αἱ Ἰδησίῃ, ἴῃ δ ν 

ψουἹὰ τοίγαϊη ΤΎΓΌσα ἸΔΊΟΥ," ἐ. 6.,) ἰπ οΥάθυ (Παΐ {Π6Υ ταϊρῃΐ αὖ Ἰϑηρίῃ 

τοί γαίῃ, ὅζο.---Διοτρεφέων. Α βιαπάϊησ δρίπϑὲ ἰῃ ἩΟΠΊΘΓ ΤῸΓ Κίηρβ, 

ἃ5 ὈΘΙπσ ὑπο. {Πη6 οοπβίδηϊ ἀπ βρθοὶδὶ σᾶγθ οὗ Τ0Υ8 δηὰ [ῃ6 οἴ 8. 

δοάβ. 
99-101. σπουδῇ. “1 αἰ ΟΠ." ΟΟΙΩΙΠΟΗΪΥ͂, Ὀὰΐ ΘΙΤΌΠΘΟΙ3- 

1Υ, τοπάογρᾶ “ἴῃ μαβίθ.᾽" ΟΟιηρατθ {Π6 5ομο]αϑί : (ἰστέον) ὅτι σπουδῇ 

λέγει (ποιητὴς) οὐχ οἷον (λέγεται), ἐν τάχει, ἀλλὰ μόγις καὶ δυσχερῶς 

ὧν τὸ, ὡς ἄρ᾽ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον ᾿Οδυσσεύς. (Οά., ΧΧΙ. 
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409.).--ἐρήτυθεν δὲ καθ᾽ ἕδρας. ““Απᾷὰ Μγ6ΥΘ γοβί: αἰηδά ἱπ ἐπδὶγ τϑ. 
βρθοίϊνθ αἰν βίοῃβ οἵ βθαΐβ. Οὔβουνθ ἐμὲ ὈΥ͂ ἔδραι ἃγ6 ἤἴθγθ πιϑδηῖ, 
ποΐ 6 ᾿πάϊνι 18] 56αΐβ οἵ ϑδοῖι, θυϊ 1ῃ6 ἀἰν]βῖοΠ5 οὗ βθαίβ αββϑίσποά 

ἴο ἃ ΡαΥΓΟΌΪΑΓ Πυτηθ 6: Οοιήρατο Ὁά., 1ἰϊ., 7: ἐννέα δ' ἕδραι ἔσαν, 

πεντηκόσιοι δ᾽ ἐν ἑκάστῃ εἴατο. “ΤῺΘ δἀγνογθῖαὶ κατά, ᾿ΠΘΥΘΙΌΓΘ, Π85 ΠδΥ 

ῃοΐ ἃ Ἰ068], Ὀυϊ ἃ ἀἰδίτ θαϊῖνα Ὅγοθ. (Οοπβυὶ Νασεϊδδαεῖι, αἀ ἰος.) 

ἀνὰ δὲς “Ὁρ, ῃδη." --σκῆπτρον ἔχων. ““Ἠοϊ]αϊηρ 8 βοδρίγε 
ΤῊ 5οθρίγθ ἰβ ἤθσθ 1:8 ΒΥΠΏΌΟΙ] οὗ ἀοτηϊπίοη. ΤῊΪ5 ἀοπηϊηίοη νὴ" 
δὈαβίοννθα οπ ῬϑΙορβ ὈΥ 720Υ6, δηά, 85 ἃ βίσῃ οὗ {15 Ὀδβίονναὶ, ἢ6 τὸ 

οοἰνθὰ τῃ6 βΒοθρίσγθ ἴῃ αθβίίοη τοι ΗΘΥΠΊ65 ΟΥ ΜΙΘΓΟΌΓΥ, [Π6 τὴ κα 
ΒΘΏΡΕΟΥ οὗἩ [Π6 σοᾶβ. Οὐηβ]ξ ποίθ οα ὈΟΟΚ 1ἱ., γθῖβθ 1.---τὸ μὲν 

Ἥφαιστος κάμε τεύχων. ““ὙὙμῖοι γ ]σδη, [αὐτο αιίης, μὰ θαβίοννον 
Ιάθου ὡροη,᾽ ἢ. 6.,) νυν ίοῃ Ὑ α]οδη ἢδα 1ο]]64 δ τηακίησ. Οὔβοσυθ ἱπρὲ 
τό ἰβ5 ἨΘΓΘ [ὉΓ ὅ. 

102-109.---[Ἡφαῖστος μὲν. ““Ὑαυϊσδη, ἰπ ἴ[Π6 ἢγβέ ἰπβέίαποθ.᾽" Οὐ 
ΒΘΙΥΘ 1ῃ6 ἔΌΓΟΒ οὔ μέν ἴπ {Π6 ΡγοίΔ515.---ἱὐτὰρ ἄρα Ζεὺς, κ. τ. Δ. “Βα: 

ΤΡ ΓΘΥ ΒΘΥΘΌΡΟΙ σάν ἰξ ἴο Πΐ5 ΤΏ Ββθησοσ, [Π6 5] υ ὺ οἵ ΑΥ̓στιβ.᾽" 

ΜΘΥΘΌΤΥ 516 07 {Π6 τηδηγ- ον θα ΑὙραβ, τνῆο Ὠαὰ Ὀδθη ρῥασδά δγῪ “70πὸ 

8ἃ5᾽ ἃ ΚΘΘΡΘΥ ΟΥ̓́ΔΓ ἴο, 416 Γ 1Π6 Ἰαϊίου μαὰ Ὀθθη ἐγαηϑβίοτπηθά ἰπίο ἃ 

μοῖζευ. ΟὔὈβευνθ (}68 [Ὅτ66 οὗἩ ἄρα ἴῃ φοπεέϊπαϊπα τῃ6 Π6δᾶβ οἵ ἃ πᾶῖ- 
γαϊϊνθ. [1 ΤΔΥ ὈΘ ΤΏΟΤΘ ἔΓΘΟΙΥ γοπάθγθα “51}}} τ ΠΟΥ, ΟΥ̓ ““ ποχὲ ἴῃ 

ἰυτη." (ΟοηβυὶϊΣ Νὰρεἰδῥαεῖ, Ἐχοιτβ., ἸῊ., ὁ 14, 15.)---ἰ Ἑρμείας δὲ 

ἄναξ. ““Απὰ Κίπρ ΜΕΓΟΌΓΥ ποχ" --οΟὐτὰρ ὁ αὖτε Πέλοψ. ““Βαΐ ΠΟ, 
δραὶη, ῬΘΙΟΡβ.᾽ ΜόοΙθ ΠίΘγαΠΥ, “ θαϊ {Π15 ὁπ6, ἀσαΐη, ῬεΙορβ.᾽" 

Θυέστ᾽. ΕοΥ Θυέστα. ΤῊ ποιηϊηαῖῖνθ. Μαβοῦ 6 γογβ τοδί ἃ 

ἀπαϊτογϑὰ ἴῃ [Π 8 ποιηίπαῖνθ, ΓΠΘΥΘ ΘΌΡΏΟΠΥ ΟΥ γουβ ποαϊίοη γοαυΐτοξ 
ἴδ: οΥμουννῖβθ ς ἰβ δἀἀθὰ ἰο {Π6 τοοῖ, ἀπ 1ῃη6 α ἰβ8 Ιδησίῃθηθα ἱπίς 
η. ΤῊΘ ἴογτα ἴῃ ἃ τϑιηδὶπθὰ ρθου ΑΓ ἴο {Π6 “ΖΞ ο]ς ἀἰαϊοοὶ, (ἢ 6 ότι» 

ἴῃ ἧς ἴο 186 Ατεὶς ἀπὰ σοϊητηοη ἰαησθασα. (Τλϊεγϑοῖ, ᾧ 178.}--- πολ 

λῇσι νήσοισι, κ. τ. Δ. “Τὸ ΤΌΘ ΟΥ̓́ΣΕΥ ΤΗΔΠΥ͂ 54 π45, ἀπ 8}1 ΑΥ̓ΡΌ5. 

ΒΥ ΑΥ̓ΡΟΒ 15 ΠΟΥ τηθδηΐ δἰτποΥ ΤΠ6 ΏΟ]6 Ῥοοροηπαβαβ, ἃ5 Ηθυπθα 
δηἃ Ὑο58 τηδϊπέαϊη, Οὐ 6156 ἃ ὙΘΥΥ ἰΔΥρΘ ρουίίοη οὗ (ῃ6 βᾶτηθ. 1 
γγ85 50 σδ)]ϑα ἔγοϊη 1η6 ροννουία! Κίησάομῃ οὗ 1ῃ6 Ῥευβῖάθ, ἘΙΘΝ 
Αἰτϑῦβ οὔίαϊποὰ δύ {η6 ἀθδίῃ οἵ Ευσγβϑίμθυβ. ΤῊΘ οὐέῳ οὗἩ ΑΥ̓ΡΌΒ, 
[Ὁ πιαβὲ Ὀ6 Το θθοσθᾶ, νγὰβ αἵ (Π|58 ρουῖοά ἀπάθυ {ῃ6 ΒΟΥΘΥΘΙΡΉΥ 

οἵ Ὀιοτηθάθ. Τῆθ ἰβίαπᾶβ σϑίδυγθα ἴο ἵπ ἰη86 ἰθχίὶ ἃτ6 βυρροβθᾶ ἴὸ 

Ὠᾶνθ ὈΘΘΠ ἢ Ο56 ἴπ {Π6 ΑΥ̓ΡΌΪΟ ἀπά ϑαγοπὶο αυ]5. [Ιΐ ἰβ τηοτο ἰῃδη 

ΡΓΟΌΔΌ]6,; μουν υύϑσ, {μὲ Οἱ ΠΘΥ5 4150 ἃτθ πηθδηΐ. 

ἐρεισάμενος. “Ηανὶηρ Ιδεαπρᾶ.᾽" Τά ΤΘΥΑΙΎ, “ Βανῖηρσ Ξυρρουθὰ 
Βἰπη561}. --- ἔπε᾽ ᾿Αργειοίσι μετηύδα. ““ϑροκθ ψγοτβ. (85 1Ὸ]]Ο 75) 
Θῃηοηρ [Π6 σθοκβ." ᾿ Η 

110-118. ϑεράποντες "Ἄρηος. ““ϑοΙγδυηίβ οὗ Μαῖβ.᾽" Α ὙΘΥΥ͂ 80" 



4919 Ε ΝΟΤῈΒ ΤῸ ΒΟΟΚ - 

ῬΓΟΡΓΪαΐΘ ἔθυτ ΤῸΣ ὙγΑΥΟΥΒ, ΏΟ, ἃ5 ΤΟΥ ὨΙΡΡΘΥΒ, συγ ν ΙΥ, οἱ ἢ 8 

δοὰ Μαγ5, ἃ΄6 οδ]]ϑθᾶ ἢΐβ αἰζθπαάδηίβ, τη ΠΙβίθυβ, ΟΥ Βουνδῃηΐβ. ΤἘΠῸ 

ΤΩΪΠἰβίθυβ Οὐ αἰζθπαδηΐβ οὗ ΔΠΥ ΔΘ ΕΥ̓ ΕΥΘ ΘΔ] 16, ᾿π ΘΟΙΏΓΊΟΠ ΡΔΥ- 

Ἰᾶποθ, ἴπ6 ϑεράποντὲες οὗ ἰμαὶ ἋΘΙΕΥ.--τμε μέγα ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ... 
“Ηδ5 ΡΥΘΔΙΥ δηΐδηρ]Θα Γη6 ἴπ ἃ ΠΘΑΥΥ ΓηΪβίου[0Π6. ΜΟΓΪΘ ΠΠΓΘΓΆΙΠΥ͂, 

ἢΔ5 ΡΊΘΔΙΥ Ὀουπα Π16 ἴη,᾽ ἄς. ΟὈΒΕΥυΘ ἰπαΐ μέγα 15 ἴΔΚ6η δά- 
ὙΘΥΌΙΔΙΥ, πα 4118} .65 ἐνέδησε. 

σχέτλιος. ““ΟΥ̓ΔΒ] ΟΠ6,᾽") 1. 6., ΟΥΆ6Ι ΑΘ ΕΥ.---πρὶν. ““Ἰη ΓΟΥΠΊΘΙ 

ἀδγ5,᾽ 1. 4., ἴῃ {ῃ6 ΘΑ. βίαρσϑβ οὗ [Π6 νγᾶτ.---Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽, κ. τ. 

λ. “Ταῦ 1 βῃουϊὰ ἀθρατί δἴοσ πανίησ βαοκθά {πΠ6 νγν6}}- νυ} 16 ἃ 

Πίατη.᾽ Οὔβοτνο {πᾶΐ ἐκπέρσαντ᾽ 15 ΠΘΥΘ [ῸΓ ἐκπέρσαντα, ἈΠ ΔΡΥΘΘΒ 

ψ ἢ μὲ ἀπαογβίοοα Ὀθίοτθ ἀπονέεσθαι. ΨΥ πιυβέ ποΐ, ἃ5 5016 ἅἋο. 

ΤΩΔΚΘ ἰΐ βίαπα [ῸΥ [ῃ6 ἀαίίνα ἐκπέρσαντι, ἀπα ταΐδΥ [Ὁ ὈΔῸΚ ἴο μοι. 
114-118. νῦν δὲ κακὴν ἀπάτην βουλεύσατο. “ΝΟΥ, ΠΟΥΘΥΘΓ, ἢΒ 

[85 τόβοϊνθά Ὁροὴ δὴ 6.]} ἀδοοίΐ.᾽") ΟΌΒουυΘ 1Π6 διηρὶ οσυτηθηΐ οὗ 

βουλεύσατο νυ] ἂῃ δοοιβαίϊνθ, ἃ σοηβίγαοίοη ποῖ {ΓΘΘΌΘΠΕΥ τηδῖ 

ὙΠ.---δυσκλέα. ““Ἰηρ]οτίουβ.") ΤὨΪΒ ΘΠ ΡΥΌΡΘΙΥ ἀθποίθβ Οη8 

ῈΟ ἢδ5 Ὀ66η ππίογίπηδὲθ ἴῃ ΔΟα. ἢ σ᾽ ΤΟΠΟΊνη.---ἐπεὶ ὥλεσα. “ΑΓ 
ΘΓ Ι ΠᾶγΘ 1οβί."---οὕτω που Διὶ μέλλει, κ. τ. Δ. “Τὴ 15 γγᾺΥ, 1 βὰρ- 

ῬΟΞΘ, 15 10 ΠΚΘΙΥ ἴο Ῥσόουϑ ρ]θαβίηρ ἴο 7006, ΒΌΡΘΤΙΟΥ ἴῃ τηϊριΐ." Οὔ- 

ΒΕΙΎΘ ΠΕΙΘ [Π6 ὉΓ66 οὗἉ 1πΠ6. ἱπάθῆπιίθ ποὺ ἴῃ βοϊδπίησ ἀονέη ἃ 858- 
ΒΘΙΠΟΠ, 8Πηα 5 θβουυίησ δ ἴΠ6 5816 {ΠῚ 6 1Π6 ΡΌΓΡΟΒΕΒ οὗ βαγοδβίϊο 

οοΙηρ αἰηῖ. [Ιὐ ἰβ δαυϊνγαϊθηΐ ἴο {ῃ6. 1,αἴ1η πὲ ψαϊϊοτ.----ὃς δῆ. “Ὑο 
Ῥαίογα πονν."---δ᾽ ἔτει καὶ. ““Απᾷ 511} 4150." --- τοῦ γὰρ κράτος, κ. τ. 

λ. ““ΕἘῸΓ [Π6 ΡΟΥΘΥ οὗἉ {Π15 ὍΠΘ 15 ΨΕΥΙΥ͂ στϑαδΐ,᾽ 1. 6., 15 ΒΌΡΥΘΙΩΘ. 

119-122. αἰσχρὸν γὰρ. ΤῊΘ Ράγ 016 γάρ τοίοτβ θδοῖς ἰο δυσκλέα, 
δηᾶ [ῃ6 σοπίοχί Βῆοννδ ἴῃ νΠδΐ [Π15 ἸΠρ]οΥ 5 ροβέσγα οὗ δ γ5 οοπ- 

βἰβιϑα.---καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι. “ἜΘΗ ΤΟΥ ΡΟΒΙΘΥΠΥ ἴο ἸΘΔΤΠ.᾽" 
Τ ΓΘΥΑΙγ, “ ΘΥ ἢ ΤΟΥ ἴπο056 δϑοιξ ἴο "6." 6 τηδδηΐϊηρ 15 ἐμαΐ 1Π6 
ἀϊξστασα οὗ {πΠ6 Οσθθκβ ψ}}} ποῦ θ6 οοπῆηθά ἴο {η6 ργδϑεηΐ ἀρθ, δυΐ 

Μ»1}} θ6 Πδδγὰ οὐ ΕΥ̓ Ροβίθυ Υ 8150.---μὰψ οὕτω πολεμίζειν. ““ΑΥΘ Ππ5 

ἴο ΠΟ ΡυΓΡΟΒΘ νναρσίηρ.᾽" ΟὈΒΟΙΥΘ Παΐ οὕτω ΠΘΙΘ 15 ἴο Ὀ6 σοπηθοϊθα 
ἴῃ οοπδίταοίίοη νυ] μάψ, ποῖ ὙΠ τοιόνδε. ϑΌΘἢ 8η χρυ ββίοη ἃ5 

οὕτω τοιόσδε ΟυΪὰ ποῖ Ὀ6 ΑἸΘΕΚ.---παυροτέροισι. “ἙΘΥΘΙ ἴῃ πυτη- 
ΘΓ ({Π8π {ΠοΙη56}1γ65).᾽.--τέλος δὲ, κι τ. Δ. “ἘῸΥ πο 6πᾶ 88 885 γοΐ 

Δρρθαγϑᾶ,᾽" ἱ. 6., πὰ δβδοίιιδὶ σθβὺϊς μὰ5 γϑὺ Ὀθθη τηδ4θ ἴο ἄρρθδσ. 
Οὔβοῖυϑ ἰμαΐ δέ ἰ5β ἤθῦθ δαυϊναϊθηΐ ἴο γάρ, ἀπ {πΠαΐ νγ8 πάνθ ἴῃ {}18 
οἴδυβ6 ἃ γσϑρϑί θη, ΟΥ̓, ΓαῖΠ 6 υ, Θη]γρθιηθηΐ οὗ [Π6 ἰάθα οοπίαϊ πο ἴῃ 

μάφ. : 
1234--180. ὅρκια πιστῷ ταμόντες. ““Ἡδγνίηρ ΒίταοΚ ἃ (Δ {Π{Ὁ] Ἰϑᾶστιθ." 

Ἀσοοτάϊηρσ ἰο Βυϊίχηδπτε ([νεχιὶ., Ρ. 459, εἄ. ΕἸἰ5}1.), ὅρκεα Υαθδῇ5 ῬΓῸΡ 

ΦΙΥ ἃ σοηΐγαοί ΟΥ Δρτθοήθηΐ οἢ οδίῃ ; δηᾷ 85 1}15 15 σοποϊυδθα ὈΥ 
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8 δ Υ ῆσθ οὗ Ἰαϊηῦ5, {Π|6 ἐῃγοαίβ οὐ νυ ἢ οἷν ἃγΘ οαΐ Ὀγ 106 σοπιγαοίίης 

Ρᾶγιΐθ5 (14., 1, 292), 118. 15 βυβηοίθης ἴο Θχρίαίη τῃ6 τηθδηΐης οὗ 

ὅρκια ταμεῖν, »ν»ἱλοαΐ 1116 ΠΘΟΘΒΒΙΥ οἵ Βυρροδβίηρ {πα΄ ὅρκεα ννὰ8 υβοὰ 

ἴῃ τπἰβ βίη! ρῃγα56 ἰῃ ἃΠΟΙΠΘΙ 56η86, ΠΔΙΊΘΙΥ, ἃ5 8η δἀ]θοίίνο, ὅρκια, 
δοὶϊ. ἱερεῖα : ῬΑΥΓΙΘΌΙΑΥΙΥ͂ ἃ8. 1ῃ6 ΔηδίορσΥ οἵ ἴΠ6 Βοιηδη ουβίοτῃ, πὰ 

οὗ 186 [κατίῃ Ἰαησύδρθ ἴῃ (Π6 ΤΟΥμηαΪα ῥοτγῖγα Καάιι8, ἀσγθθ8 ν᾿ ἰδ 80 
ἀθοϊάθαὶϊν ; [ῸΓ {εγῖτε βαάιι5 ἰβ ποίῃϊηρ ΤΏΟΓΘ μη γεγϊοπά ἃ ποδεϊά ἤασετε 
Ταάι. 

Τρῶας μὲν λέξασθαι, κ. τ. Δ. “Τὸ 5θ6]θοΐ {Π6 ΤΥΟ͵άη5, ο 16 ὁπ 6 

ἢ πῃ, ἃ5 ΓΩΔΗΥ͂ ἃ8 ἅΓ6 ἰῃ αἰ δηΐβ οὗ (ῃη6 οἰ ; δηὰ {{ ψρ΄ὸ ασεθκβ, οα 

1Π6 οὐδ μαπά, βῃουϊὰ ὃ6 ἀϊβιγίθαϊθα ἴῃ ογάθυ ἰηΐο ἀθοδάβ," ἄζο. 

Οὔβοενθ ἴῃ6 ὥστοθ οὗ 186 χη α]6 ἴῃ λέξασθαι, “ἴἰο 56 ]6οῦ [ὉΓ οὐΓ- 

Β6|Υ65,᾽ ὃ. ς., [ΟΥ̓ 106 ΡΌΓΡΟΒΘ Οὗ ἃ σοτῃρδγίβοη νυ τ ΟΟΥ̓ΒΘΙΥ 65 ἃ8 γ6- 

Βαγὰβ πυιηθθγ.---ἐφέστιοι. ἘἈθίδιτίησ ἴο 1πΠ0586 ψΒο μᾶγυὸ ἃ ἀοιηθβίϊο 
μϑατίὶ (ἑστίαν ἔχουσι) ἴῃ [ῃ:6 ΟἰΤΥ, ΟΥ̓, ἰπ ΟΥΠΘΙ νγογάβ, ἂτθ ἱπμαδιτδηΐ5 
οὗ [η6 58:26, ποῖ ΠΘΓΘ ὑγαπϑίθηϊ 50] ΓΉΘΓΒ.--τἡμεῖς δ᾽ ἐς δεκάδας, κ. 

τ. Δ. Τῆθ σοῃδίγυοίίοη σηδηρσθ8. ΘΓ, δηὰ 18 0 ἸΙοησοῦ ἀδρθπάθηΐ 
ου εἴπερ κ᾽ ἐθέλοιμεν... ῬΓΙΟΡΘΙΙΥ Βρθακίηρ, [η6 βδηΐθῃμοθ οἰρῃξ (0 
ΠᾶΥ6 τὰ Οἢ 88 [Ὁ]]Ονγ5 : εἴπερ γάρ κ᾽ ἐθέλοιμεν ἀριθμηθήμεναι ἄμφω, 
(καὶ) Τρῶας μὲν λέξασθαι, ἡμεῖς δὲ διακοσμηθήμεναι, ... . Τρώων δὲ 

ἕκαστον ἑλέσθαι... πολλαί κεν, κ. τ. Δ. ᾿ 

οἰνοχοεύειν. “Τὸ ΡΟῸΓ ουΐ ννῖ1Π6 ([ὉΓ 18). ππκεν. “1ὴ {Παΐ δυθηΐ." 

-π--τόσσον ἐγώ φημι, κ. τ. Δ. Ἐροκοπίηρ [86 ατθθκβ δὲ 120,000, ΟΥ, 

στ ΑΥΒίδγοῃ5, αἵ 140,000, ἀἃπὰ ἑακίηρ (Π6 Βιαἰθιηθπηί ἴῃ 1η6 ἰοχί 

[0Υ ΟΟΥΓ συϊάθ, ΠΑΙΉΘΙΥ, ἰμαῇ 1η6 αΥθθκβ 6 Γ6 ἴο 1Π6 Ττο͵αῃβ ἴῃ ροϊηΐ 
οὗ πυϊαθθΥβ 8ἃ5 ΤΊΟΤΘ {πᾶπ ἔθη ἴο 9Π6, ΥΥ. 50.811} πὰ 1π6 πΠυΙΩΌΘΥ Οἱ 

Ττο)δη5 0 γ γΘ ἱπμδθϊταμΐβ οὗ [η6 Οἰἵγ 10 αν θη 1655 ἰῃδῃ 

12,000 οΥ̓ (ἰζ ννο ἴα ΚΘ Αὐ᾽βίδγο "5᾽ 85 ϑϑιϊηδῖθ) ἰμδη 14,000. Τὸ {650 

Ὑγ8 ἃΓ6 ἴο δὰ 38,000 8}}165, τηακίηρ ἴῃ 1ῃ6 ΨΠΟΙ6 1658 ἴδῃ 50,000. 

ΤῊδ ατθοκβ, ἱΠπΘΥΘίΌΥΘ, ΓΘ τογΘ ἰῃᾶπ ἔνυῖὶσθ ἃ8 ΠΟΠΊΘΓΟΙΒ 85 106 

οοτηθίποα [ΌγΟ65 οὗ {μ6ὶγΓ Ορροπθηΐβ ; δῃὰ ἤθπῸ6 {Π6 ἀΐβστασθ οὗ ἃ 5ὺ- 

ΡΘΙΙ͂ΟΥ ΔΥΓΩΥ͂ τοί ϊγὶπρ ΠΟΙῚ6 ἔγοιῃ ὈΘίογΘ δ ἰῃί ΟΣ ΟὨΘ. 

131-135. ἐγχέσπαλοι ἄνδρες. Τῇ ἀρροδίτἰοι ὙΥ1} ἐπίκουροι.---ἔασιν. 
Ἑφαϊναϊθηΐ το 1Π6 1ναἰΐπ αὐδεγιξ, --- οὗ με μέγα πλάζουσι. “0 
Θᾶ1156 6 ἴο ψΨᾶπάθυ ΥἹΟΥ͂ (ΠᾺΓΌΤα ΤΩΥ ἰπίθπάθα ρυΓΡΟΒΘ),᾽" 1. 6..) γγὴη0 
Ργθυθηΐ τὴ ότι δοῃίθνϊης 1π6 φοπαυξβῖ. οὗ 1η6 ΟἰἐΥ.---ἐθέλοντα. 

Ὁ ουρὰ ἀθδβίγοιβ.᾽ 
δὴ βεδάασι. “ἨδγΥθ αἰγθδαῦ σόηῃθ Ὁγ.᾽"--Διὸς μεγάλου ἐνιαυτο;. 

ον βεπάβ 8}} {πίησβ ἃπίο τἤθῃ, θύϑη ἴμ6 οἰγοὶ: οὐ 1ῃ6 γϑᾶσ. ΤῈΘ 
ἐνιαυτοῖ ὮΘΙΘ τηραηΐ ἃγ6 106 ἴδῃ υϑδὺ 9685 οὗ ἔθη. τηοη 5 ϑδοὶι. 

(οί, αὦ ἰοο.)----καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν, κ. τ. Δ. ““ Αηὰ ὈΥγ 1Π8 {{π|6 

186 {πη 6 05 οὗ [η6 βὶρβ πᾶνθ χοιϑά, δηὰ {Π|8 ΤΟρ65 ἢᾶυθ ὈΘΟΟΠΊΘ ὑπ" 
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τυνβίθα.᾽" ΟὈΒΘΥΥΘ ἴΠ6 τί οἵ {η6 βρβᾶκϑυ. [ῃ δααϊίίοη ἰο {Π8 ἅιϑ: 
δύδοθ οἵ γϑίυσγηϊ πα ΠοΙὴ6 συ Ποὰΐ μανὶπρ ΔΟΘΟΙΏρ Βῃ 64 1Π6 1 ΡΌΓΡΟΒΘ, 

1η6 ἀδῆσου 15 ῃϊηϊθα δ οἵ {Π6 ΙΓ αἰζθιηρίϊηρ [0 ΓΘΟΓΟΒ5 {Π6 588 ἴῃ ἴῃ8 

Ργδβθηΐ ἀθοαυϑα βίαϊθ οἵ {Π6ῚΓ Ξῃϊρρίηρ. ; 

σπάρτα. ΒΥ [5 ἴΘΥΓα ΓΘ ῬΓΟΡΘΓΙΥ͂ πιθδηΐ ΚΟΡ65 μηδ οἵ Ξ'ραῃηϊβῃ 

- Ῥτοοτ (ϑρατέμπι βοορατίμπι, 11η}.), 1Π86 σεπίδία οἵ Ῥ᾽ίηγ. Τῇ δη- 

οἰθηΐβ, ΠΟΥ ΥΘΥ, ΔρΡΡ θα 1ῃ6 Ππᾶπ16 ἴ0 γδ ΪΟῈ5 ΟἾΠΘΥ Ρ]αηΐ5, 8150, οὗ ἃ 

Βίγη]Υ Κιηα ; «πὰ δ ποθ 1ῃη6 ΟὈ]θοίίοη οἵὗὨ Υ ᾶῖτὸ [4115 το 1ῃ6 στουηά, 

ὙὙ00 τηδϊηϊαἰηθα {πα 1Π6 ατθθκβ ἰῃ ἩοιηΘΙ᾽ 5 {π|6, μαυὶηρ ΠΟ ἰηΐθτ- 

οΟυΥ56 ΜΠ ἢ ϑραίη, γογό υπδοσαδίηΐθα, οὗὨ ΘΟΌΓΒΘ, νυ ἢ [Π6 δρατίιηι, 

πὰ {Παΐ, {ΠΘΥΘίοσ, ἰη 1Πη6 ἑθχί οἵ ΗΟΤΏΘΥ, ν᾽ 6 τητιϑί γθαᾶ, ποὶ σπάρτα, 

Ὀυΐ σπαρτά, “τε8 βαἰϊυα." (Αι. Οεἰϊ., χΥὶ!., 8.)---λέλυνται. Οῦὐ- 
ΒΘΥΨΥΘ ΠΕΥΘ {Π6 Ρ]0ΓΔΙ γΘΥῸ ΔΙ͂ΘΥ ἃ Ρ]ΌΓΑΙ πϑαυΐθῦ, δοοοχάϊησ ἴο 1Π6 

ΘΠ ΘΙ ἀϑᾶρα οὗ ἴΠ6 αὙθοκ ἰοηρα6, Αἰ μου σὴ ἴῃ σέσηπε νγ8 ἢᾶγθ 1Π8 

Βίηρι]αγ. ΝΑρθιβθδος {Π]ηΚ5 ἴπδὺ 1}15 5 ἀ0η6 ΤΊΘΤΘΙΥ Οἡ πιδίγοδὶ 

διτουπάβ. (Εχοιγ8.,) ΧΧΙ., Ρ. 393.) [π {ῃϊ5 ορίπίοη ΚἄμΠΘΥ οοίη- 

οἰάθ5 (ᾧ 424, 4). 

.196--139. αἱ δέ που, κι τ. Δ. “ὙὙΏ1Π6 [Π6Υ, τηοϑὲ ργοθδΌ]Υ, Βοΐἢ 

ΟἿΓ νυῖνθβ δηᾶ ἰηΐαηΐ Ομ] άτθη, 51} ἢ ΟὟ ὨΟΠ]65 Θχρθοϊίηρ (05). ΕῸΥ 

ἡμέτεραι ἄλοχοί τε καὶ νήπια τέκνα.---αὔτως ἀκράαντον. “15 [5 υἢ- 
Πηϊδιιθα.᾽.---;πειθώμεθα πάντες. ““(80) 16ὕ 5 8}} οὔθγ." ΤὴΘ ΠΟ] 
ΒΡΘΘΟΙΙ οὗὁἨ ΑΡδΙΠΘΙΏΠΟΠ ἰ8 50 Τηδηαρθα 88, ὉΠῸΘΥ ἴΠ6 ΔΡρθᾶσγδποθ. οὗ 

γϑοοιημηθηάϊηρ ἃ Τοίαγη ΠΟΠΊΘ, ἴὸ ἀδρίοῦ δοίθδ!ν ἴῃ βύστικίηρσ ΘΟΙΟΥ5 

1η6 αἰ ΠΠσΌΥ ἀηα ἀδησου οὗ (μΠ6 υπάοτίακίηρσ. 

142-146. τοῖσι δὲ ϑυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν, κ. τ. Δ. ““Απά Π6 ἀτουβεά 

ἃ βίγοῃρ (θϑιϊηρσ ἴῃ {Π6 1 Ὀτθαϑίβ ὑπίο 8656, υπΐο 81} διηοηρ 1Π8 

ΤῃΥΟηΡ, ἃ5 ἸΩΔΗΥ͂ ἃ8 δὰ ποῖ ῃθαγὰ οἵ ἢΪ8 ΒΟ ΘΠ16,᾽ ὃ. 6., ἃ5 ΤΏΔΩΥ 88 

ὙΘΙΘ ποῦ ΡΓΙΥΎ ἴο {ῃ86 ἀδβίση ννϊοἢ ἢ6 δα ἀνοννθα Ὀθίουθ [ῃ6 σουη- 

ΟἿ] οὗ 6] 46γ5.----ϑαλάσσης, πόντου Ἰκαρίοιο. ““ΟΥ̓ 16 568, 1Π6 Ισατίδῃ 

ἄδβερ." Τῇ ἢγβὶ οὗ [Π6586 σϑηϊίνοϑ (ϑαλάσσης) 85 ἃ ΞΘ ΠΘτΑ] τϑίδυ- 

ΘΏΟΘ ; [6 ΒΕσοῃᾷ, ἃ Τῆογ6 βρθοϊαὶ ὁθ6. Βυίῃ, πον θυύθύ, ἃ. ἴῃ τηὰ- 

ἰ.8] ἀρροβίψ0ῃ.---ΒῪ 1ῃ6 “Ιοαγίδη ἀθαρ᾽ 15 τηϑδηΐ {ῃ6 5θὰ δγτουπα 

Ιοατία, ἃ 51η8}} ἰβΙα "ἃ ὩΘΔῚ ϑ'διηοβ. [{ ννὰϑ ἃ Β[ΟΥΤΩΥ͂ ἃπα ἀδησοΓΟῚ5 

Ρᾶτί οὗ 106 “ὥρθδῃ, Θβρθοίδ!]}ν 1Π6 5ίτγαϊς Ὀδίνγθθη 106 ἔνγο ἰβι απ β 

7υδὲ παιηθὰ. (Τοιγπεζοτί, ἰὶ., ἢ. 139, ΟἜγπι. ἰγαηδὶ.) 

τὰ μέν τ᾽, κ- τ. Δ. ““ὙΥ ΒΊΟΝ, ἰμα66α, ον θη θοιἢ 1Π6 Βουϊῃθαϑβί νυἱπὰ 

ἀπὰ 1Π6 Βουῖἢ ἀ.6 ὑνοηΐ ἴο γαὶβ6." Τ6 ΡΔΥΟ]8 τε 15 οἴΐθη οἰ πθᾶ, ἃ5 
Π6ΓΘ, ἴο {Π68 ταϊαῦϊνϑ οἰδι56, ἴῃ ΟΥάΘΥ ἴο ΒΟΥ ΤΏΟΤΘ ΟἸΘΑΙΥ [Π6 ἀστθα- 

τηθηΐ Ὀθίνγθθη ἔνγο ἸΏΘΙΏΌΘΙΒ Οὗ ἃ σοΙηραγίβοη. Ἠθποθ ὙἿ6 ΤΩΔΥ 

ΥΘΠΘΥ ἸηΟγ6 ΠΙΘΘΙΥ, ἴῃ 1ῃ6 ργθβθηΐ ἱπβίαποθ, “"ΑΥ, δπὰ {Π656, ἴῃ 

τ 1}, ΓῸΥ μέν 15 ΠΘΥΘ ΓΗΘΥΘΙΥ͂ [ῃ6 Βῃογί πὰ Ὄττη οὗ μήν.---ὥρορ᾽. ΟὉ- 

ΒΘΙΥ͂Θ ἴΠ6 ΤΌΘ ΟΥ̓ ΤΠη6 δουίβί ἰῃ ἀθηοίίηρ νυν δῖ 15 Θυβίο ΤΥ ΟΥ 808] 
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141-148. κινήσῃ. 8 πᾶνθ ρίνθη ἤθυθ, νυ ἢ Θριἐζηθ᾽, 11,6 τοδάϊης 

οἵ ἴη6 Ὑδηΐοθ τηδπιβοσὶρί. ΤΏ σοτητήοη ἰοχΐ ἢδ8 κινήσει, Ὀαὶ 16 

ΡΓΟΡΤΙΘΙΥ οὗὨ διηριογίησ 1Π6 Γαΐ ἴῃ ἃ ΘΟΙΠΡΑΤΙΒΟΠ ἰβ ΘΧΙΓΘΙΓΊΘΙΥ 

ἀουθια!. --- Ζέφυρος. ΤῊΪΒ 15 ΘΟΙΩΓΊΟΠΙΥ {γαπβιαίθὰ “1η6 ὙΥ εβι- 

πα," θὰϊ 1η6 Ζέφυρος οἵ ἨοΙΏΘΙ, ἰπ ἴπ6 Πἰδά, ἰ5 δυιάθπί!ν {Π6 

Νουίμ- πουίννοβὲ, ἀπ μη 6 ἢ6 ΠΊΔ 65 ἰΐ ΘΟΙΏ6, δ᾽οησ ἢ ΒΟΙΘΔ5, 

Ττοὰ 1ῃ6 τορίοηβ οἵ ΤὭγαοθ. ({|., ἴχ., 86.) Τὸ 186 ἱπμαθίίδηΐβ οἱ 

᾿Αβία Μίπου, ἱμϑυθίοσθ, [ῃ6 Ἠοιωθυϊο ΖΕΡΏΥΤΕΒ νγὰ5 ἃ οοἹὰ ἃ πα 5ἰουτηῦ 

ΥΥἱπά, βίησθ ᾿ξ οἀπ16 ἰο θη ἔγοιῃ 1η6 ΤἬτγαοίΐδη ἂἀπὰ Μαοδάοηΐδη 

τηουηΐδῖη8. [ἢ {Π6 Οὐγ556 0, θη 1:6 ΟΥ̓ ΠΟΥ μη, (ῃ6 ννἱπὰ Ζέφυρος ἰξ 
σοοηδβίἀοθγοα, αἴ Οη6 {ἰτη6, ἃ5 ἰθιηροβίθουβ ; δ δηοΐῃου, 45 τη, ἀπὰ 

ἰανοτίηρ νϑροίδίίοη. (Μοπίιδεῖ, αα ἰοο.) 

βαθὺ λήϊον. “ΤΏ {μπϊοκ-ϑίαπαϊησ ΘΟτΤη.᾽ --- λάδρος ἐπαιγίζων. 

“ Βυβμίησ ἀονγη ροη ἴδ ᾿πηροίμποιβ." ΤῊΪΒ Β6ΥΥ68 85 ἃ Κιπά οἱ 
Θρθχϑρεβίβ ἰο ἐλθών. ϑοιηθ δαϊεϊοπηβ ἱποουυθ οα Υ γτοδὰ ἐλθὼν λάθρος, 
ἀἰβαηιηρσ λάδρος ἴτοτη ἐπαιγίζων.---ἐπί τ’ ἠμύει ἀσταχύεσσιν. ““ Απὰ 
1 Ὀ6π45 αηΐο (1ῃ6 Ὀ]451) νυν ἢ 118. Θατβ." ΟΌΒΘΥυΘ [Π6 ἴΌτοΘ οὗ ἰῃ8 
ἀἀνουθῖαὶ ἐπέ. ΤΠ6 βυθ]θοὶ οἵ ἠμύει 1ῖΒ ποὶ Ζέφυρος, Ὀυϊ λήϊον. 80 

βυάάδῃ ἃ ομδηρθ οἵ βυθ)]θοίβ, Πουυ υ συ, ἰβ ὑπαβυδὶ ἰη Ηοτηθσ. ΤῊΘ 

Ῥοσῖ, ἴῃ 1Π6 ἔννο 5ἰ τη "465 ἤΘτ6 σίνθηῃ, ἢα5 1] ΟἸ ΟΌΒΙΥ τηδᾶθ ομοῖςθ. 

ΤΟΙΊΔΥΚΒ 8 ΔΠΟΠΥΙΏΟΙΙΒ σΟΙΠΙηΘὨ Δίου, οὗ 1Π6 ἔνγο τηοϑὲ νγαυθυίηρ 

ἀηὰ ἱποοπδβίδηϊξ (Ὠΐησβ ἰῃ παίυγα ἴὸ σοήραγθ ἢ 16 τηυ] εἰ 4 6---ἴῃ6 

γᾶν 68 δηᾶ {Π6 ΘΥ5 οἴ σοῦη. ΤῊΘ ἢγβί 81|1065 ἴο {Π6 ποῖ56 ἃπὰ ἐππη]ξ 

οὔ ΤΠ 6 Ρθορῖθ, ἴῃ 1ῃ6 Ὀγθακίησ ἃπὰ το]]ησ οἵ [6 ὈΠΠΟννΒ ; [Π6 Βεσοπᾶ, 
το 16 ἰγ ἑακίπρ {6 βϑῖὴθ οοῦγβ6, {κ6 σοῦ Ὀοπάϊησ ΟΠ6 ὙΔΥ͂ ; ἀηὰ 

Ὀοῖἢ ἕο {}6 Θ456 υἱτἢ νοῦ ΤΠΘΥ Δ΄ τηον θα ὈΥ ΘΥΘΙΥ͂ Ὀτθαίϊι. 

149-154. ἀλαλητῷ. “1 ϑῃουϊίηρ." Τρ αΐϊνθ οὗ ἴΠ6 τἸηδη ΘΓ. 
-ἐσσεύοντο. ““Βοσάαη (0 τυ5ἢ.᾽"---ποδῶν δ᾽ ὑπένερθε, κ. τ. Δ. Οοη- 
Βίγι 8 85 Τ0]ον8 : κονίη δ᾽ ἵστατο, ἀειρομένη ὑπένερθε ποδῶν.---ἅπτεσ 
θαι. “Το ΙΔΥ Ποϊ]ὰ οἵ," --ὅλα δῖαν. Οὐπβοὶ: ποίθ οἡ Β..1, Υ. 141.--- 
οὐρούς τ᾽ ἐξεκάθαιρον. ““Απᾶ (Π6Υ θαρδῃ ἴο οἰδαη οὐΐ {Π6᾽ [Υ6ΠΟΠ65.᾽" 
ἼΤΉ656 τροθίνϑα {πΠ6 Κα6Ιβ οὔ 1Π6 σα] 6 Υ5, δηὰ βεγυϑα ἴο συΐάθ ἴῃ ἰῃ 
ἐμποὶγ ἀθβοθηΐ το (ῃ6 νναΐϑσ.---οἴκαδε ἱεμένων. “ΟΥ̓́{[Πϑπ ἀεβίσίπα ἴὸ 
Τοίυτπ ΠΟΠΊ6." ἢλίθγα!!γ, “οὗ ἐῃθιὴ βοπαϊηρ ἔδλθιηβθῖνοβ ΠΟΙη6- 
ννατὰ." Οὔβευνθ {8 ἴοσοα οὗ {Π6 τηϊάα]6 νοΐθθ, δπἃ δοραᾶγθ {ῃ6 
τοιηατκ οὗ Ηδθυπθ : ἱεμένων ἐδὲ ἀξ ειρϊεπείδιι5 οἴκαδε ἰέναι .----πὸ νηῶν, 
“«ἘΎΟΤῚ ἀπάθυ ἴῃ6 5ῃ 05." ---ἕρματα. Οὐσηβαϊ ποΐθ οἢ δοοῖ ἱ., ψευβΘ 

486. 
156-150. ἔνθα κεν ᾿Αργείοισιν, κ. τ. Δ. “ὙΠΘη νου] ἃ τϑίυτῃ 

μᾶνθ ὕθθθὴ οῇδβοιθα ἴῸ0Υ {Π6 ΟὝὐὑθαβ, ΘΟΠΊγΑΥΥ ἴο [αΐ6.") ΤῊΘ ἀθοσθος 

οἵ ἀσβίϊην, δοσογάϊηρ ἰο [ἢ 6 Ἡοπιοτίὶο ποίίοη, οαη Ὀ6 ρὺΐ ΟΥ̓ ὈΥ Βυτηδπ 

ΔΞΘΠΟΥ, (μουρὴ (ΠΟΥ οἢ ΠΘΥΘΥ ὉΘ ἤΠΑΙΥ ἀνὐθτίθα. [Ιἢ 106 ργθβθης 

[4 
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6856, (Π6 ἔαί65 δὰ ἀδογθοὰ ἐμαὶ 'Γσου βῃουὰ 1[8}}; 1Π6 {ἴτη6, μονν- 

ΕΥΘΥ, ΤΟΥ Ὀτγίησίηρ [Πϊ5-.ἴο Ρᾶ55 σου] παν Ὀθθη ἀδίδγγθα ὈΥ̓͂ 16 ῥτθ- 

τηδΐυγα ἀθραγίυσα οὗ ἐῃ6 ασθθκβ, ἀπά {ῃ 5 [η6 ροϑὶ 68}}5 ὑπέρμορα..---- 

εἰ μὴ ᾿Αθηναίην, κι τ. Δ. Οοπηδβίταα εἰ Ἥρη μὴ ἔειπεν μῦῖθον πρὸς 
Αθηναίην. 

157-165. ᾽ πόποι. ΟΟΠΒΌΪ ποίθ ὁπ ὈΟΟΚ 1., γϑῦξθ 254.--- τέκος. 

να Βᾶῦθ ρἰδοθᾶ ἃ σοπηὴδ δἴϊαγ {ῃβ σγογά, ἢ ϑΡΙΖΉΘΥ, {8Ὲ}8 

βοραγαίϊησ ἰξ ἔγοια ᾿Ατρυτώνη. ἈΑοοογαίηρσ ἴο 1Π6 σομηπηοη ρΡιποίπᾶ- 
τἴοη, ᾿Ατρυτώνη ἈΡΥΘΟα5 ΜΠ τέκος ὈΥ 5Υπ6βϑῖὶβ. ΤῊΐβ, ΒΟΥΘΥΘΥ, 15 

ΒΆΥΒΉ. ---᾿ Ατρυτώνη. ““Ὁπννθατιθα οπ6." Α ἢπθ βρί[πϑὲ 9 δΔρρὶΥ͂ 
10 1ῃ6 σοάάθ55 οὗ ἱπιβιθοῖ, ἀπά ἱπάϊοαϊζινα οἵ 1Π6 ἱπάοχηϊδὉ]8. δἢ 

εὐρίθβ οὗ 1Π6 τηϊπα.---οὕτω δή. Ἐφαϊναϊθηΐ ἴο {Π6 1, δ1Π διεοῖπο 7απι. 

-ἐπ’ εὐρέανῶτα. “ΟΥΘΥ [Π6 ψ»]ά6 βυτίδοθ." ΜΟοΤΙδ ΠΠΓΘΓΔΙΙΥ, “ ἀΡΟῺ 

{86 Ὀγοδᾷ Ὀ8οΚ.".---κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν, κι τ. Δ. ““Απά οδη ἴδον Ιδᾶνα 

ὈφὨϊηά 1πΠ6 ατδοίδη Ηδθίθη, 85 ἃ Ὀοαβί υηΐο Ῥγίδιη δηᾶ ἰῃ6 Τ͵ο)]δηβ ἴἢ 

Κάδ ἰ5 ΠΘΙΘ [ὉΓ κάτ, ἴῃ6 ἢπα] οοηβοηδηΐ Ὀδίησ δβϑβιμηαϊθά ἰο {86 ἰηϊ- 

114] ΟὯ6 ἰπ 1Π6 ΓΟ] ον ησ ννοσά ; πα κάτ 15 δ οἱ ἁ [ΌΓΠῚ [ῸΓ κατά .--κὲν 

λίποιεν. ΟΌΒΕΙΥΘ ἴΠ6 ΡΘΕ ΩΓ ἴογοα ΠΟΙ οὗ κέν ψ] ἢ ἐΠ6 ορίαιϊνθ, 

δηαίναϊθηΐ ἰο ““ τηϊρηϊΐ (ἢ. 6.5 68} ΠΟΥ͂ ΕΥ̓͂ ΔΠΥ͂ ΡΟΞΒΙ ΠΥ ΙΘαν6,᾿" ἄτα. 

-- φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης. “ΑΥΝΔῪ ἔτοπη {Π6ῚΓ παίϊν Ἰαπά." Οομ- 

ρᾶγΘ ὈΟΟΚ ἱ., υθῦβθ 5602 : ἀπὸ ϑυμοῦ. 

ἀλλ᾽ ἴθι νῦν, κ. τ. Δ. Βεΐοτα ἀλλά νγα τηυβὲ ΞΌΡΡΙΥ ΠΕ6ΙΘ, 'ἱπ γᾶ η5- 

Ιαϊτίπσ, {ῃ6 πορσαΐϊνθ, “Νο."--κατὰ λαὸν. ““ΤὨτουρῃσαΐξ 1Π6 Ρ6ο- 

Ρ]6."-- σοῖς δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν. “ὙΠ (ΠΥ οὐπ τ]ὰ σγογάβ." Οὐ- 
Β6ΥΥΘ [Π6 ΘΙ] ρἢαἰΐο ΡΟΥΤΟΓ οἵἉ σοῖς.---μηδ᾽ εἴα. “ΝΟΥ ΒΕΓ ({ΠΘΓῊ).᾽" 

Ὑγ8 ἴανϑ τϑδὰ εἔα, νυ ΤῊ γβοῖ, ζο τ ΤΘαβῸἢ5 σίνϑη ἴῃ ἴη6 Μαίσίοδὶ 

Ιπάβθχ. ὙΤπθ σοιηπιοη Ἰθοίϊΐοη ἔα Υἱ(ϊαΐθ8 16 11π6.---ὠἀμφιελίσσας. 
“ πῃρα] δα οα θοΐῃ 5465 ὈΥ̓ Οδσβ,᾽) θὰ: γ. (ἸΟΞΒΑΥΥ. 

106-171. γλαυκῶπις. Οὐδ ποίθ οα θΟΟΚ ἱ., Υθῦβα 206.---κατ᾽ 
ἀΐξασα. “Ἠαγνὶηρ τυβῃδὰ ἀοννη."--καρπαλίμως δ᾽ ἵκανε. 'ΤῊΪΒ νΘΥ56 
5. οἰηϊ θα ἴῃ ΒΟΙῚ6 τηδηυβουὶρίβ.:- --διεδ μῆτιν ἀτάλαντον. ““ἘΝ408] ἴῃ 
ΘΟΌΠ56] 10 0γ6,᾽ ὦ. 6., ἃ σΟΙΠΒΘΙΟΥ Θαυδὶ ἰπ Ῥγυάθποθ ἴο 706. --- 

ἅπτετ᾽. ΟὐΟηβξ ποΐθ οη υεγβθ 1δ3.---ἐπεΐ μὲν ἄχος, κι τ. Δ. “ΒΙποΘ 

ἱπάϊσηδηΐ σγίοῦ νγὰβ σοῦ ὕροη Βίμη ἱπ ἢθατί ἃπὰ 50Ὲ}." Οὔβοτυθ 

{Π6 ἀουθ]α δοουβαῖϊνθ ἢ ἕκανεν, ἀπ σοτῆρατα ποίθ οα ὈΟΟΚ ]., 

γΘ͵58 962. ἷ 

173-19. πολυμήχαν. “ Οἵ ΠιΔ ΠΥ Θχροάϊθηΐ5,᾽" ἐ. 6.,) ἱπνοπίϊνθ, 6 Χ - 
Ρϑαϊθηΐ- ᾿πνθηίηρ.---πεσόντες. “Ἡδνὶηρ τυγπη] ΠΟΙ ΞΙΥ Θιηθατκοα.᾽» 
Μοτα γα ΠΥ, “ πανίησ {8]16π.,᾽ ἱ., ε., Βανίησ Τυβῃθα π᾿ ἄθηϑθ πυτὰ- 
Ὀ6Γ5.---ἰμήδ᾽ ἔτ᾽ ἐρώει. “ΝΟΥ ΔΠΥ ἸΙΟΠΡΟΥ ἀθ᾽δνυ." ΤῊ δοιημηοπ ἰοχὲ 
μᾶ8 μήδε τ᾽ ἐρώει, “ΠΟΥ δἷ 811 ἀ6]αγ." 1π 1ηἷβ Ἰδί[6Υ τϑδάϊηρ, τ᾽ ἰ8 
(οΥ τὶ. : ͵ - ' 
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182-186. ξυνέηκε. “" ἈοοορπίΖοα.᾽" ΜΟοΥδΘ ΠΠ ΘΥΑΙ]Υ, “ απάογβιοοά, 

-εβὴ δὲ ϑέειν. “ Αῃηᾷ ἢ βίερροὰ τί το τὰ η." ΤῊ ἰπδηϊῖνα πθγΘ 
ἀσηοίοβ [86 αἰπη οὐ οδδοῖ, ἀη ἃ ΔΠβυγΘ 5 ἴ0 ἐΠ6 1, ἱπ βυρίπθ. (Κῶλπεν, 
ᾧ 6842, ε.)---χλαῖναν. “ἨΪ8 ΜΜΟΟΪΘη ΟΙοαΙκ.᾽" ΤῊΐβ ννὰ8 ἃ οἱοακ οἵ 

ὑνγῖσθ 1ῃ6 ΟΥΑΙ ΠΑΙΥ͂ {ΠΟ Κη 658, ΒΑΘΎ ἡ ὈΟΐἢ δἰ 465, ἀπ νγοῦῃ ρϑη- 

ΘΥΔΙΪΥ͂ ΟΥ̓ΘΙ 1Π|6 ΡΠ στ (ὉΓ 1η6 58 ΚΘ οὗ ννυιηίῃ. - βάλε. Οὔβοῦνθ 
τγουσθουΐ 118 016 ἀοοοασπὶ ἴῃ 6 δ ρΙοΥμηθηΐ οὗ {Πμ6 δοσίβί, ἴο ἰῃ- 

ἀϊσαία γταρί ἀϊῖν οὗ πιονθηηθηΐ.---τἐκόμισσε. “ΤΟΟΚ οᾶτθ οὗ," 1. ε.) ἴοοῖκ 

ὋΡ δῇυ ἰζ μδὰ [8]]16η 10 16 στοιηά, ἴθ ογάθυ {πδὲ ἴδ τηϊσιϊ ποῖ Ὀ6 
ἰοβί.---Εὐρυδάτης. Οοπδαϊν Οἀ., χῖχ., 344, ἄχο., νου τηθητίοη ἰ5 

τηδάθ οὗ πΐτη. Αραπιθιῦποη παὰ 8150 ἃ Πϑυαϊὰ οὐ 1ῃ6 βᾶπη6 Πδτη6 
ΤῸ, 1. 820 ; ἰχ., 170. 

ἀντίος. “Ἰηΐο 1η6 ῥγδβθποθ οὗ," --ἰδέξατό οἱ. “ἘἈδοεϊνοὰ αἕ ἢΐβ 
Βαπάβ,᾽ ἡ, 6.5) ἔτοιῃ μΐη. Τῇ σοϊηπηοη σοπβίτασέίοῃ 15 δέχεσθαί τι 

παρά τινος ; ἸΘΥΘ, ὨΟΥΜΘΥΘΙ, γ6 πᾶν (ῃ6 ἀαίίνα, ὉῪ νγβαΐὶ Κύθπου 

6818. ἃ ροθίϊς φοπδβίγαοίίοπ. [{ ἴ8, ἰπ ἔβοΐ, ἃ Ὀγάποῃ οὗἉἩ {π6 ἀαίιυτι5 

τοπιπιοάϊ, 1Π6 δοΐ Ὀθίηρ ἀοῃ8 ἴογ 1Π6 θθηθῆΐξ, ΟΥ̓ ΒΔΚΘ6 οὗ Αδιηθιηποῃ, 

ἰῃ ογάδγ ἴο ργθυθηΐ τῃ6 σϑίυτη οὗ 1πΠ6 ατθοίδη (ΌγΟ 65 ἴο ἐΠ6Γ ΠΟΙΏ65 
(Κὥἄλπεν, ᾧ 619, 8.)---σκῆπτρον πατρώϊον. ΟΟΙΏΡΑΙΘ γΕΥ86 10]. 

.. 188--189.. ὅντινα μὲν βασιλῆα, κ. τ. Δ. ““ὙΒαίδοσνεγ Κίηρ, ἱπάθϑά, 

δηᾷ ἀϊδεϊη σα βηῃδά οἰϊοίζαϊῃ μ6 ομαποθϑᾶ ἴο ἢηᾶ,᾽" ἱ. 6.,) 85 οἴθῃ 8ἃ5 ἢθ 

τηϑθὲ νυ ΔηΥ Κίησ, ἄο. ΤῊ ορίαϊνθ ἢ 16 το] αἰνθ 18 υϑϑὰ ἴο 

ἰηἀἰοαῖθ {ἢ 6 ΥΘΟΌΤΥΘΏΟΘΘ ΟΥ̓́ΤΟρΟ ἰτοη οὗ δη δοί. (Καάλπεν, ὁ 831, 4.)-- 
τὸν δ᾽. ““ΤῊΪΒ ὁπ6, {ΠοΥθυροῦ.᾽" Οὔβοῖνθ ὑπαὶ δέ ΠΟΙ, 15 ποῖ ἴῃ 1ῃ6 
δροάοβίβ ο μέν ἰπ {πΠ6 ργϑοθαίηρ οἰαι5θ6. ΤῊΪ8 ἀροάοβίβ οοσυγβ ἴῃ ὃν 
δ᾽ αὖ δήμου, νΕΥ886 198. ----ἐρητύσασκε. ““Ηδ οἰιθοκθοά,᾽ ἑ. 6.,) ἢ6. ἀ6- 

ἰαϊηθα νν ἢ 16 ἴῃ [Π6 δοΐ οὗ πυγγυὶηρ 0 ΘμθαΥΚ. 

190-195. Δαιμόνι, “ϑίγδηρθ τηδῃ "ἢ ΤῊΘ ἔθυτα δαιμόνιος ΑἸνγΑΥ5 
σδΥ 65 ἢ 1, ἴῃ ἨΟΓΊΘΓ, ΒΟπῚ6. ἄθρταα οὗ οὐ] γραίίοη, δπᾶ ἰ5 ἕο θ6 

(ταπβἰαιθᾶ δοοογάϊπρ ἴο {Π6 τὰπκ οὐ δοηῃα!οῃ οὗ 1Π8 ρατΕν δἀἀγοββθᾶ 
[ἢ 1Π6 ργεβθηΐ ἰπβίδποθ, δαιμόνιε 5 Κη ἀθγθᾶ ΒΥ ΒΟΙΏΘ ““ΝΟΌΪΘ 5γ"» 
ὈΥῪ ΟἴΏΘΓΒ, “ΤΩΥ̓ φορά 5:Ὁ 1 ΌΥ ΟἴΠΘΥΒ, ἀραΐῃ, “ΤΟΟ]5ἢ} τηδῃ "ἢ" Ὑγ78 

Βᾶνϑ ργϑίθιγϑα γί νίηρ ἴζ 1.8. Ὀγϊγαϊἶν 8 ἔοσοθ, νΐοῖ σοτηρυθῃθηα8, ἴῃ 
ἴδοΐ, 41} (656 τηθδηϊηρβ.---κακὸν ὥς. ““Οονατγά |{Κ6. Οὔβοτνθ 1ῃ8 

δοσθοῃίυδίίοη οὗ ὥς, σομηΐησ, 45 ᾿ξ ἀ068, ΔΙΓΟΥ 1Π6 νγογὰ οὐ νυν οὶ ἰΐ 

ἀδρθηάβ.---δειδίσσεσθαι. “Το 6 ἰοττὶβοα.᾽ [Ιη 115 ρίαο6 δἴοῃθ ἄοθβ 
(15 νύ ΟΟΟῸΓ ἴπ ἃ ραββίγθ 56η8586. ΕἸΥΘΙῪ ὙγΠΘΓΘ οἶβα ΗΟΠΊΘΥ 0565 

ἵξ 85 δη δοίίνβ ἰγαηβίτγ γϑυῦ, “ ἴο ἐθυυγ." Οἱ {π6 ργθβθηΐ οσοᾶ- 

βίοη 1 τωθδῃ8 10 ὃ6 ἱγουθ]θα, ἃπὰ ζυτηυ  ΟΌΒΙΥ 0 ΡΥΘΡΑΓΘ ΤΥ Πϊρὶί. 

οἷος νόος. “ὙΠαΐ 8 (ῃ6 ἱπίθηιίοη." ΞΘΌΡΡΙΥ ἐστί. --- πειρᾶται 
“ΗΘ [5 τηακίῃηρσ {γὰ] οὗ." -- τάχα δ᾽ ἕψεται, “Βαυΐ βΒοοὴ ὙΠ] Β6 
διηϊ6.᾽" ΤῊΘ αἰϊυδίοη, 88 078 8Π Δ ΣΌΣ σΟΙΏΙΩΘὨΐΔΙΟΥ, 18 ἴο 8 

ᾷος 
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πῆδη ἤγβί [δε] πρ ἰἰ6 νεΐῃβ οὗ ἃ Βοῦβθ, θη σοϊηρ 10 Ὀ]Θδὰ Πἰπι, ἀπά 
(Πρ βίγικίησ [Π6 ἰαποδῖ ἰηΐο Ὠἰπ1! ---- ἐν βουλῇ δ᾽ οὐ πάντες, κ. τ. λ. 
Οοπδβίγαβ οὐ πάντες δὲ ἀκούσαμεν οἷον ἔειπεν ἐν βουλῇ.---μή τι χολω- 
σάμενος, κ. τ. Δ. “(Τάὰϊκα ολΓ6) [6βὲ 6, βαυΐηρσ θθθοιη6 ἰποθηβϑᾶ, 40 

5ΞΟΠΙΒ ἸΠ]ΌΤΥ ἴο Π6΄ Β0οη5 οὐ πΠ6 Οτθακβ.᾽" ΘΌΡΡΙΥ ὄρα, ΟΥ̓ ΒΟοΙη6 Θαυΐν- 
δἰθηΐ θη. 8 ἢδύβ δσίνθη μή τι, ψ ἢ ΘΡΙΖΠΘΥ, ἔτοτα ἃ ᾽ δηΐςβ 

τηδηυβοσρί. ΤΠ6 σομπηηοη ἰοχΐί ἢ85 μήτε ἃ5 ὁη6 ψνοτΤά. 

196-197. ϑυμὸς δὲς ““ἘῸΓ {Π6 ΨτΥΑΙῃ.᾽" ὍΤΠ6 ρδγίίο]θ δέ 15. Π6γθ 
Εαυϊναϊθηΐ ἴο γάρ.---διοτρεφέος. ΟΟηΒυ} ποῖ θῃ ὈΟΟῸΚ 1., γβῦβθ 176. 
--τιμὴ δὲ. “"ΗΠ5 Πίσῃ οὔοα, ἴοο.᾽"--φιλεῖ δέέ. κιτ.λ. “ΔΑΠά σουπδο]ης 

7ον 6 Ἰον8β Ὠΐπι."---ΟΌΒΘΥΥΘ ἴῃ [Π656 ὕνγο ὑ 6 565 {Π6 αἰ υθηΐ τηθδη- 

'ῃ 58 ὈΟΥΠΘ ὈΥ {Π6 ΡΔΥΓΟ]6 δέ. 

198-206. δήμου. “ΟΥ̓́ 16 Θομητηοη ΡΘΟρ]6.᾽"-ββοόωντα. “Οτγίησ 
δου," ἡ. 6., αχργθββίηρ ὈΥ͂ Ιου οὐθβ ἢΪβ 100 δἱ [Π6 ἰἸάθα οὗ τϑίυση- 

ἴῃ ΠΟΙΏΘ. --- Δαιμόν. “ῬΈΠΟν.᾽ Οοπβυὶ ποΐθ οἢ σεῦβθ 190. --- 
ἀτρέμας ἦσο. “811 4] Εν, 1. 6., 55 ἄονγῃ δηά θ6 ααϊθί. ---- σὺ δὲ. 
« ἘῸΓ ῃοια ἀτί.᾽" ΒΌΡΡΙΥ εἰς.---οὔτέ ποτ᾽ ἐν πολέμῳ, κ. τ. Δ. “ΝΕ ΘΙ 

δἰ ΔΠΥ {ἰπ|6 σουπίθα ἰπ νγΔΥ ΠΟΥ ἰπ ΘΟᾺΠΟΙ],᾽" 1. 6., σουπίοα ΔΙΠΟΠ 5 

1Π6 ὈΓΑΥ͂Θ ᾿π᾿ ὙγΔΥ, ΠΟΥ δατηϊ δα ἴο 1Π6 σΟυΠΟ}} οὗ Θἢ οἴ  η8.---πως. 

“ΒΥ ΔΠΥ͂ ΤΙη68Π5.᾽ ---οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη. ““ΤῊΘ σογδγηϊηθηΐ 

οἵ [Π6 ΤΥ 15 ποΐ ἃ σοοά {ΠϊηΡ,᾽ ἢ. 6.5. ἃ ῬΙ ΓΑΙ οὗ Γα]Ὲγβ. ΟΌΒΘΥΥΘ 

«μα΄ ἀγαθόν, ὈῪ ἃ σοηηοῃ ταακ ἰάΐοτῃ, ἴῃ ρ]δοα οὗ Ἀστθϑίηρ ἢ 

πολυκοιρανίη, στο 65 ἢ χρῆμα ὑπἀογβίοοα. [ἢ ΟἾΠΕΥ ψοσάβ, γῇ θη 

[Π6 5:0]6οἵβ, ΠΟΙΟῚ τ βου] 6. ΟΥ̓ΤΘΤΩΪΠΪΠ6, ἜΧΡΥΘ55 ποῖ ΔΠΥ͂ ρδγ- 

ἀἰσυαν ἱπαϊ νΙ..8] οὗ ἃ 61455, θ.Ϊ ΓΩΘΥΘΙΥ 1ῃΠ6 σΘΠΘΓᾺ] ποίϊοπ; {Π6 Ργϑᾶ 

ἰσαῖνα δἀ͵θοΐῖϊν βίδηαβ ἴῃ 1ῃ6 πΘΌΓΕΥ βίη σα ]αγ. 

Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω. ““ΤΠΘ Βοη οὗὨ ΟΥ̓ΔΙ͂Υ ϑΘαίαγη,᾽" ὦ. ε.,) 7- 
Ρἰέθτ. ΤΠ δριῖμθὲ ἀγκυλομήτης ΤηΘΔΠ8, ΤΏΟΤΘ 1 ΓΘ ΓΔ]]Υ, “ οὗἩ οχσοοκρᾶ 

ΘΟΙΠ5Ε),᾽" δῃηὰ ἃ5 Κρόνος 18. ΠΟΣΠΙΡ ΤΟΥΘ ἐπδαη {ἰπ|6 (Χρόνος), ἴΐ 

Π85 ΤἝίδγθ 68 ΤΠΘΥΘΙΥ ἴο {ΠΠ|6 88 ΘΟποθδ] σ νυ ΓΠΐη 56} Γ [η6 βϑογθίβ 

οὗ 1Π6 αΐαγα, ἀηα Ὠἰάϊηρ {Π6πὶ ἴῃ 106 Ἄγοοζεὰ μα ἀδθυϊοιβ γθοθβϑθβ 

ὙΠ ΠΟΥ πὸ υϊηᾶπ Κπον]ρᾶρσθ οΟὐἨ 5Κ}}} οδὴ σθδοῆ. ΤῊ βομῃο]αβί 

ΒΟΥΘΥΘΥ, ΓΩΘΥΙΘΙΥ ΤΟίδυβ ἴῃ6 δριποῖ 0 15 μανίην ΟΥὐθυσθδοιῃθα ἢ 

ζαῖῃοΥ ὕταπαβ. 

ϑέμιστας. ““ῬΙΪΨΠΘΡΘΒ,᾽" 1. 6., ΚΕ 54] δ ΠΟΥΪΥ.--- σφίσιν. ““ΑἸΩΘΠ 5 

1ῃοῖη.᾽" Ἀοίδυτίηρσ ἴο 1η6 ᾿Αχαιοί 'π γϑῦβθ 2035. 11 τϑαυΐγοβ Ὀυϊ ἃ 
τ]ᾶπο6 0 ρεγοδῖνα 1ῃδὲ σφίσιν ΠΘΥΘ 8 ΘΧΊΓΘΙΊΕΙΥ ἂν κυ χὰ, ἀπᾶ ποί 

πρϑάδὰ ἴῃ Ἰῃ6 βεπΐθποθ. [πάδαϑᾶ, {πΠ6 ργοθδ ν 15 τμαὶ 1Π6. ἡ ΠΟ ]8 

1ἰπ6 18 ΡΣ Ου5, ΒίπΠο 6 ἰδ 15 ννδηϊὶησ ἴῃ 56 νυ σαὶ τηδπβουὶρίβ [ΙΓ 
Ὀ6 ΤὭτονγη Ουΐ, γ76 τη δὲ ΒΌΡΡΙΥ βασιλεύειν ννἱῖῃ ἔδωκε ἴῃ 1Π6 ρΓΘν ΘΙ 

γῈΥΒ6. [Ιἢ ἃ τηϑί τ] δ] ροϊηΐ οὗ νἱθνν, ΠΠΟΥΘΟΥΟΥ, 1Π6 ΠπΠ6 18 οὐ͵δοίίου 

ΔΌΪΘ, ἃ5 πη  Ὁ6 866ῃ ὈΥ͂ Θοῃευ της ἴπ6 Μαίτίσαὶ [πόρϑχ. 
᾿ 
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207-210. ὡς. “ΤΒβ." ΟΡΒοῦνΘ 116 δοσθηΐζυδίξοῃ.--- κοιρανέων. 

“Αοἰἴηρ 85 οἰ ΘΓ ἡ. 6.7 ἀἰβοαγρίηρ 16 ἀυι165 οὗ σοπητηδηάθυ, Αμᾶ- 

τηϑηῃοη ἰιανίης σοηῆα θα ἢΪ58 ΒΟΘΡΙΓΘ ἴο Ὠΐτὴ ΓῸΓ 116 {ἰπιθ θϑίην.--- 
δίεπε. “5 ἀτταησίης." ἘἘκφαϊναϊθηΐ ἴο διέτασσε. ---- ἐπεσσεύοντο. 

Οοπβι!ὲ ποίθ οἢ Υ6 756 80.---ἠχῇ. ""ὙΥῈ ἃ τυτηυ]!."-- ὡς ὅτε. “Δ8 

ὙΠ θη." ΕῸΥ ἃ 6 ΓᾺ] ὑγαηβ]διίοη ν᾽ 6 Γηβὲ ΒΌΡΡΙΥ ἃ οάυ86 δίϊδ ὡς, 

ΠΆΙΏΘΙΥ, “85 (18 1ῃ6 τὰτη}}) θη." ---πολυφλοίσθοιο. Οὐὐπδι]ν ποῖθ 
οἢ ὈΟΟΚ ἰ., 6186 84.---σμαραγεῖ δέ τε πόντος. “Απὰ {μ}8 ἀδθρ θύβϑῃ 
Θοϊιοὐβ δραίη.᾽" 

211-21. ἐρήτυθεν δὲ καθ᾽ ἕδρας. Οὐηδαϊξ ποίθ οὴ υϑῦβ6 99. --- 
Θερσίτης δ᾽ ἔτι μοῦνος, κ. τ. Δ. “Βυΐ ΤΠΘΥΒΙ[65 4106, ᾿πἐθμρθγαΐθ οἱ 
ΒΡΘΘΟΙ, νγὰ8 51}}} Ιου ΟἸΔΙπ ΤΟ 5.) ΜΟΥΘ Πἰ ΘΥΑ ν, “51}}} Κορὲ οπδῖ- 
ἰθτίηρ." ΤῊΘ ὙΘΙῸ ΡΓΟΡΘΥΚ ΤΘΙΘΥΒ. ἴ0 {Π6 οΥθϑ οὗ ἀαννβ ΟΥ ΤΟΌΚΒ.- 
ἀμετροεπής. “ΤΊ {γὰ6 [ΌΓΟΘ. οὗὨ [Π|8. Θρ᾽ῃμθὺ ρΡρθᾶσβ ἤτοτὰ {Π6 ποχὶ 

Ἰἴπ6, ὅς ῥ᾽ ἔπεα φρεσὶν, κ. τ. Δ, ΜΜΏΙΘΉ 15, ἴῃ [αοῖ, δὴ ΘΧρΙαπαίίοη οὗ 

118 τηθαπῖησ. [0 ἰ8, {μι υθουθ, ποῦ ὁ πολλὰ, Ὀαΐ ὁ ἄκοσμά τε καὶ πολλὰ 
ἔπη εἰδώς. 

ὅς ῥ᾽ ἔπεα φρεσὶν, κ. τ. ἃ. “ὙῈ0, ΠΑΙΆΘΙΥ, Κηθνν 1π ἷβ οὐνῃ τηϊπᾶ 

νγογάβ, Ὀοΐἢῃ ἱπάθοογοιβ πα ΤΩΔΗΥ͂ ἰπ ΠΌΙΉΌΘΥ, ΟΥ̓ φοηΐθπαϊηρ ἸΑ]γ, 
ἂπὰ ποῖ δοοογάϊηρ [0 ογάθυ, υἱἢ Κίηρβ, θὰ ((γ υὐέουῖησ) ν᾽ Βαίθυ οὺ 

τηϊσῃΐ βθϑῖ ἴο ᾿ἰπὶ ἃ βιιθ)θοΐ οὗ Ἰδιρῃΐθυ ἰο 1Π6 ατοθκβ. ὙὙῈΠ γθ- 
βατὰ ἴο 1πΠ6 δχργθββίοῃ ὅς ῥα, ΘΟπβῸ ποῖθ οη θΟΟΪ, 1.) γθγβθ 408. --- 

ἔπεα ἤδη. ΤὨΪΒ ΘΧργδββίοη, 85 ΠΘΥΘ Θιρ]οΥ 6, ἀ065 ποί τοίου ἴο Δ ΤΩΒΙΘ 

τῃθοτοίϊς Κηον θᾶσο, θὰ ἱΠΡ]165, 4150, ἃῃ δοίι 4] 1.56 οὗὁὨ {Π6 ΓΘ 5 

ἴῃ φαθβιϊοη. Α 5 μΉ ΠΥ υ8ᾶ56 ΠΘΑΌΘΏΓΥ ΟΟΟῸ͵Β ἰη Ηοιηθσ. ΤΉΏ5, ἴῃ 

Ρίδοθ οἵ βδυϊηρ “1}15 τηδῃ 15 7051,᾽ (η6 ροδὲ μᾶ5 “15 τῆδπ Κπονν8 

ψ]αΐ 15 751." 80 ἄγρια εἰδέναι, “ἴο Κπονῦ νγ»ῆαΐ 'β βᾶνδρθ,᾽" ἐ. 6.) ἴὸ 
06 βᾶύαρθ ; ἀθεμίστια εἰδέναι, “ ἴο Κπονν νγ»ῆαΐ 15 1ᾶνν}]655,᾽ ἡ. 6.) ἴο Ὀ6 

Ια 1655, ἄσ. --- ἐριζέμεναι. ΤΠΪΒ ἰ8 ΤΏΘΓΘΙΥ δίαϊθα ἃ5 οὔθ οὗ [86 

ΤΩΔΠΥ͂ ΥΟ5}115 οὗἩἨ [ἷ5 θθίης ἀμετροεπής. ---- ἀλλά. Ὠδροηάϊηρσ, οἡ οὐ 
κατὰ κόσμον. Ιῃ ἰγδηδ] αἴ ηρ, ΒΌΡΡΙΥ λαλεῖν, νΥ ]Οἢ 15 'π [Δοῖ, ἢονγου- 
6ῃΓῚ, ἱπηρ! δὰ ἰῃ ἐριζέμεναι.---εἴσαιτο. "ῺΘ ορίαϊνθ ΠΕΥΘ ἀβδποίθβ σθρθ- 
τἰἰοπ, 50 δαῖ [ῃ6 οἸα56, ΏΘη ΠΊΟΥΘ ἔΓΘΘΙΥ σοπάθτθα, ν᾽ ἢ] Ὀ6, “ 10 

ΒΡΘΔΚ ουΐ, α5 οὔίεη. α5 ΔΥ͂ τΠἱηρ ἀρρθαγϑᾶ ἴο Ὠΐτη οα]ου]αϊθα ἰο δχοῖθ 
ἃ Ἰαυ σῇ διποησ ἴῃ 6 ΘΟΥΘ 6 Κβ.᾽" . 

216-219. αἴσχιστος δὲ ἀνήρ, κ. τ. Δ. ““ΗΠ|ΙΆ ΘᾶΠ16, Π]ΟΥΘΟΥΘΥ, 188 

υσ]οϑὲ πηᾶπ θαπϑαίῃ (1Π6 νγ8}18 οὗ ΤτΟΥ." Μοτθ ἤΘΘΙΥ, “ ὯΘ νγᾶ8, 

ΤΩΟΥΘΟΥΘΥ, 1Π6 ἀρ] 165ὲ τηᾶπῃ {Πᾶὲ σᾶῖηθ Ὀθηθδίῃ 1Π6 νν8}}8 οἵ Ττου."-- 

φολκὸς. ““Βαπαγ-Ιοραορα." Βαυϊίτηαπη [8 ἀἰβοιιββθὰ [ῃ6 τηϑδηΐπα 

οἵ τη 15 ἴθυπὶ Ὑυ τ Π15. 5118] ΔΌΠΠΎ, ᾿δη ἃ ἢ88 βῆοννη {παὲ 16 ΟΥ̓ πα 
βἰσηϊδοαιϊίοη οὗ “ Βαυϊηϊ-ΘΥ Θ᾽" 8 ΟἸΤΟΙΥ ὉΠΙΘΠ8 016. [Ιΐ ἰβ τηοϑὲ ἰπη- 

ΡΙΟΌΔΌΙΘ, ἃ8 6 05} Τϑιηάγκβ, ἔμαΐ ἃ ροθῖ, ραγί ΙΟυ]αΥῪ οὨ6 οὗ πᾶ- 
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(016, Βῃου]α θοσίη ἃ ὁπα ἀεβοτίριίοπ υν ἢ 6 Π6 βαυίπῖθα, ἀπ νγὰβ 

(απθ ἰῇ 956 ἴοοϊ," 48 {1656 ἔνγο τἢϊη σβ Ὀθἰοη σοι τυ, ἀπά ΓΘΤΘ σοπ- 

πϑοιθα νυ] Θά ἢ ΟἸΕΘΥ : δηά ἴμδὲ αἱ [8 δπὰ οὗ 1 ἢ6 5ῃου ]ὰ ρα858 ἴ0 

{π6᾿ ποδᾶ, ἱπίγοάποίηρσ ἰδ νυ ἢ δὴ αὐτὰρ ὕπερθεν. (1,ετιϊ.. 5. ν.) 

κυρτὼ. -“(6.6) οτορκαα.""---ἐπὲ στῆθυς συνοχωκότε.ς “Ὅταν πα 
Κορ ΠΟΥ τονναγὰ ἢἷ5 Ὀγθαβῖ." ξὸς. ““Ῥοϊηϊοα." Τἢδ6 ἴθυτη ἴθ 8ῃ5 

8 ὕπυϑι8) ροϊηϊοάπ655 οὗ 1ἢῃ6 ὈΡΡΘΥ ρατί οὗ 1η6 πϑαᾷ, θιῖ ννῃθι ΠΘΥ 

ΓΠΟΓ6 ἱονγαγὰ 1Π8 ἤτοηΐ ΟΥ Ὁ80Κ 5 ὑποοτίαϊη. (Βιίηιαηπη, 1, εσιί., 5. Ὁ.) 

--ψεδνὴ δ᾽ ἐπενήνοθε λάχνη. “ Απά τῃϊ]η ΜΜΟΟΙΥ ὨΔΙΓ ἸΔΥ̓ ὩρΟη ἰϊ.᾽ 

Βυζίηδπη 85 Μγ»06}} αχρ᾽ αἰηπθὰ {ῃ6 τηθδηΐϊην οἵ ἐπενήνοθε Ὦθατθ. Οοιη- 

ΡᾶγΘ αἰβο {6 Ἠοιιθσῖς 1Βχίσοοη οὐ Ἀρο!)οπίῃβ.: ἐπενήνοθεν.. ἐπῆν, 

ἐπέκειτο.---ΤὨ ΘΥΒ [65 τηυβὶ ποῖ Ὀ6 τεσαγ θα ἃ5 ἃ ΠΊΘΓΘ ογθαιίοη οὗ ἴῃ 8 

Ροοῖ᾽β. Ηδ δὰ δὴ δείυδὶ] δβχίβίθῃπεθ, δηἀ νγὰβ ΒΡΓΌΠΡ᾽ ἔγοτη ΠΟ τηθδῃ 
δηροβδίουβ, μανίησ Ὀ66η ἴῃ8 50η οἵ Αρτίιβ, συ ῆο νγὰβ ἴῃ6 ὈτοΟΙΠΟΥ οἱ 

Οδηθυβ. Ηθδ ν85, σοῃβθαυθηθν, ἃ το αἰϊοη οὗ Ὀϊοσηθαθῖβ. (ϑελοί. 

Βτγευ. αἀ 11., 11., 212. Επιδίαίπ., Ῥ. 304: Οιεπέ. Οαὶ., 1.. 164.) Αο- 

δογαϊησ ἴο [ῃ6 ΓΩΪΠΟΥ 50Π0]1α, Π6 δϑβίβίθ αἵ {πΠ6 οἤδβθ οὔ ἴΠ6 Ο(δἱὶυ- 

ἀοπίδη θοδτ, θυΐ δοῖθα σον Υ Ὁ οἡ {μαΐ οοσαβίοη, δηα θοὶπσ ρυτβαθα, 

ἴῃ ΘΟηΞοαυθησθ; Ὁ. ΜΕΙθασου, [6}} ἔγοτη ἃ ΤΌ, ἀπ νγᾶβ τεἀυσθὰ 0 

1Π6 σοπάϊτοη ἴῃ  ΪΟἢ Ὠ6 15 ἀθβουιθθα ὈΥ̓͂ ἩΟπΊΕΥ. Ασοοτάϊπσ ἴο 
Θαϊηΐῃβ ΟαἸα θυ, Π8 ννὰ5 βἰαίη ΕΥ̓ ΑΘἢ 165, ΤῸΥ τι συ] πη σ [ῃ6 ΞΟΥΤΟΥ 

δΧρτθϑβϑὰ ΒΥ {παῖ ὮΘΤῸ (ὉΥ {Π6 αι ]θη Ῥϑητῃ651168. ὡ 

220-224. ἔχθιστος δὲ μάλιστ᾽ ἦν. ““ἘΞΡΘΟΙΔΙΠΥ τγὰβ μ6 τηοβὲ Παίθ- 

50}." ---νεικείεσκε. ““Ὧδ ν»ὰβ ᾿νοπΐ ἴο Υ6 Ύ}}6.᾽ ΟὈΒΞΘΥΤΥΘ 16 ᾿ογαῖῖνθ 

ἴογοθ οὗ [1Π6 ᾿τηρογίθοϊ, ἃ5 βαρ δἰ πὶησ ἴΠ6 οαῖι56 οἵ ἢ Ὀθίησ ἔχθιστος. 

»- τότ᾽ αὗὑτ᾽ ᾿Αγαμέμνονε δίῳ, κι τ. Δ. ““Οηἡ 1ῃϊ5 οσοαβίομ, ΒΟΥΘΥΘΥ, 

ἐανὶησ οτἱθα ουἂΐ ἰπ 5ΏΔΤΡ, ΒΏΧΤῚΠ δοσθηΐβ, ἢ6 Κορὲ ατίογίησ ἀῦυξαθξ 
ϑαϊηβί [Π6 π00]16 ΑΙσατηθιηποη.᾽" ϑ0Γη6 οὗ ἴΠ6 δποίθηΐ οὐ το5 τηδῖη- 

ταϊηθὰ {παΐὶ 1πΠ6 νϑυὺ λέγειν ἀ065 ποῖ ΟΟΟῸΓ ἴῃ ἩοΙΏΘΥ ἴῃ ἴῃ6 56 η58 
οὗ ““ἴο 540,᾽ ““ἴο ΒρΡΘΔΚ,᾽ Ὀαΐ ταῖμου “ ἴο σθόκοι ὑρ,᾿ ““ἴο τοὶδΐθ,᾽" 

ἀπ, ἴτοτῃ 15, “10 Δπηοῦυη66,᾽" “το 16}}.) Βυϊίτηαηπ πο} } Π 65 ἴο 

186 58π16 ορίηΐοη. Τὴ ΟΠΥ͂ ραββᾶσθ ΉΘΥΘ 1ῃ6 ννοτὰ δἷ 8}} ἄσσθῈ5 

ἢ 1Π 6 ἸΔΐΘΥ ἀβᾶρα οἵ [Ὁ 15 ἴΠ6 Ῥγθβθηῆΐ ὁη6. Βιϊΐ 85 ἴΐ ἴβ υβϑθὰ, ἴῃ 
ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΟἾΘΡ ρᾶββᾶρθ οἵ ἨΟπΊΘΥ, ἰπ ἰΠ6 56η5886 οὗ Θηυτηθγαίϊηρ, ἰδ 8Ρ- 

ὨΘΔΥ5 ἴ0 ὃ06 Ξεϊθοῖθα ἤθγΘ ἴο ΘΧρυθ85 {Π6 Ἰοπρ βίγίησ οὗ αὐ 565 ὑγῃῖ ἢ 

ΤὨοΥβιίοβ ἱτησηθα δον αἴογννατά ταρθαΐβ ἀσαϊηβί ΑΙ ΘΙΏΠΟΗ. 
(επὶϊ.. Ὁ. 401, Εἰξλϊακε᾽ξ ἐγαπςὶ.) 

ἐκπάγλως κοτέοντο. “ΘΙΘ ὙΘΠΘΙΏΘΠΙΙΥ͂ ἱποθηβθα (85 05118]}.᾽ 

ΤῊ ἱτηρογίδοϊ ἢθγ ἀθβποίεβ ψῃαὶ νγὰβ ουβι ΠΠΔΥΥ ὉΠ 186 ρατί οὗ [8 

το τονγατὰ ΤΠογβίθβ, ἀπ 8150 ΤΟΤΘ ΟΥ 1658 Θοη᾿ἰπυ68.---νεμέσ- 

σηθέν τ΄. ““Απὰ νγοῖθ ΠΠοὰ τυ βυσάθη ἱπάϊσπαϊϊοη." ὙΤῊθ δογίβί 
ΠΘΥΘ ΘΧρΥθ5868 ἃ βυδάθη ὥωο!ης ὑν Ποῖ ἀ’οβ6 ἴῃ [6 Ὀγθαβίβ οἵ (86 
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ΟἸ 66 Κβ 1η6 τηομηθηΐ ὑπαὶ ΤἬΘΥβί[οβ Ὀθρᾶῃ ἴὸ βρθᾶκ, ἀπ νυ ἢ ντὰϑ 

Βυρθογαῦαθα, ᾿π. σΟμΒΘαΌΘΠΟ6 Οὗ [Π6 δἰίδοῖκ οπ 80 ἀἰβιϊη συ ϊβηθα ἃ 

οἰϊοῆαϊη 85 Αρδιηθιῆηοῃ, ἰ0 1ῃ6 υϑυδὶ ΘΟ] σ᾽ οὗ δῆσου νυ τῇ τυ θοῦ 

Βιῖβ Βρθθοῖθβ ψγεῦθ γϑοθὶγϑα.---αὐτάρ ὁ. “Ώρ, πΠονγϑυευ." Τὴδ ρατ- 
εἴοῖθ αὐτὰρ ΠΘΥΘ Τηᾶγκβ ορροβίτοη ἰο ν»μαΐ ἱτητηθα δίθὶΥ ργθοθάθβ. 

ΤὨθγβίιθ5 σγθὴΐ οἡ, ποίιοι ιδιαπάϊη 10:6 ΔΏΘΘΥ οὗἉ 16 γα β. 
225-294. τέο δ᾽ αὖτ᾽ ἐπιμέμφεαι, κι τ. Δ. ““Απὰ νν»ῃαΐ, ἀραΐη, τί 

(ποι οοτηρίαἰηπίηρ ΟΥ̓ ἀηὰ νναηίίησ }" ΤΠΘ ἱγαὶπ οὗ 1άθαβ ἴῃ (Πΐ8 
ΒΡΘΘΟΝ οὗ ΤΉΘΥΒ 65 18. 85 ΤΟ οννβ : ὙΥ μαΐ τοῦθ γῆ τποὰ ἤᾶνθ, 5οὴ 

οἵ Αἰγτουβὲῖ ΗδΥύθ γγὙὸ ποΐ δΔΙγθδαῦ σίνθη {Π66 ὈΟΟΙΥ͂ Θπουσῃ 8 Μιιβί 
νΥΘ ῬΓΟΘΌΓΘ [ῸΓ 1866 511} ΓΊΟΤΘ δὲ (ῃ6 Τίβκ οὗὁἨ ΟὟ ῬΘυβοηβ δηᾶ ᾿ἰγ651 
Οθγίδιην ποὶ ! (υ. 2333). Α Ρῥγίπσθ πηυβὲ ποὶ Ἔχροβθ ἢϊβ ρθορὶο ἴο 

ἀδησου, ΓΊΘΥΘΙΥ 0 στα Υ Πἷ8 οὐνη δυρίαἰγ. [,6ὲ ποΐ, θη, (Πἰ5 τῦδπ 

Ο γ8 βρί γι} 1655 αὐθοῖβ, ἄθρυῖνθ γοιῖ οὗἉ ἃ γϑίσγη 0 ὙΟΌΥ ΠΟΙΏ65, ὅτο. 

ἐξαίρετοι. ““ ϑο!οοίρα ἔγογη {86 τϑϑί."" --δέδομεν. ""΄Ατα ψοηῖ 10 

δῖνϑ." [Ιπ {808 {γαηβιδίπσ [ῃ6 ργδβεπί Π6ΥΘ, γγ8 Πᾶν (ὉἸ] ον Νᾶ- 
βοιβθαοῦ. ϑιδαθιπηᾶηη, ΠΟΥΘΥΘΙ, ΤΟΡ γα ἴδ ΤΩΘΤΘΙΥ ἃ5 θχργοββίηρ 

ΘΟΥίδΙὨΥ ; δηἀ ταίδιβ ἴοὸ Καδπου, ὁ 437, ὁ.--τ-πρωτίστῳ. ““Εἰγβὲ οὗ 
411. ὙΠῖ5 βίγρησιίῃθηθα ἴοότιῃ οὗ ἴῃ6 5υρουδίνθ ἰβ ποῖ υπίγοααθηξ 

ἰπ Ηδπηθυ.---ὖ ἔτε καὶ χρυσοῦ, κ. τ. Δ. “ΟΥ̓ τὲ {πποὰ, (ηϊα 8}} {6 85ὲ 

ὈΟΒΒΘβϑίοηβ), 511} ἴῃ νναηΐ οἵ σοί 8180 1" ---’κὲ οἴσει. “" 58,81}, ρΡϑῖ- 

Οἤδησθ, θτίηρ." Οὔβοενθ 1086 δυροϊμοιϊς τηθαπίηρ οὗὨ (ἢ5 οἰαῦβθ. 

“5}8]], ἴῃ 8}1 ΚΘ! Ποοά, Ὀτίηρ, 1 γ6 στϑιηδίη ΠΘΥΘ 88 ἴδοι νυν βηθϑβί." 
-- ὅν κεν ἐγὼ, κ. τ. Δ. ΤὨΘ τυἱάϊσυϊοαβ ναυπὶ οὗἁὨ ἃ δοινατά. ---- κεν 
ἀγάγω. ““ΜΔΥ ᾿ιᾶγθ δὰ δυνᾶὺ (σΔρε γ6).᾽" --- γυναῖκα νέην. ϑΌΡΡΙΥ 
ποθεῖς. 

ἣν τ᾽ αὐτὸς ἀπονόσφι, κ. τ. Δ. “Απᾶὰ ψΠοιη ἰμοὰ ἐπ γ56] τηαγϑβϑὲ 
τϑίαϊη ἀρατί (τότ τη 6 τϑϑί)." ὙΠ ἀπονόσφε ΒΌΡΡΙΥ τῶν ἄλλων. 

Οὔβοῦνθ ᾿μαΐ κατίσχεαι ἰ8 1ἴΠ6 Βυδ)ιηοίνα ἢ 1Π6 τηοού-γονν 6] 
Βῃογίθηθᾶ.---οὐ μέν. ἘῸΓ οὐ μήν.---ἀρχὸν ἐόντα. ΞϑΘΌΡΡΙΥ σε.----κακῶν 

ἐπιθασκέμεν, κ. τ. Δ. “Τὸ Ἰοδᾷ ἱπΐο 6Υ}}5 1Π:68 50η5 οὗὨ [Π6 αΥθε 5." 
Μοτθ Πἰ θα Υ, “10 τη8 ΚΘ {88 Βο0η5 οὗ {Π6 ατϑθκθϑ ἰγθδά (ΟΥ̓ νγ81Κ) Ὁροῃ 
ΟΥ115. Βαίνω, ἴῃ 1Π6 Ιοηΐο αἰαἸθοῖ, δηὰ ἴῃ (6 Ροβίβ, ἢαξ, θ6βί 468 

15. οὐ  ΠαΥΥ τηθαπίησ, [π6 οδυβαίγθ βισηϊβοαίίοπ οὐ “1 τπᾶκθ ἴὸ 
50, ἡ. 6.,) Ὀτίηρ, Ἰϑδα, ἱπ ον 6, ΘΑΥΤΥ͂, ὅτ6., ἃ τηθδαπίηρ ὙΠ Οἢ ΟἰΠΘΥ- 

τῦῖβθ θοοηρσβ ἴο βιθδάζω. ΤῊ δρὶο βἰβίθυ- Ὅσα βάσκω ἢ 8 4150 ὈοΙἢ 

ὅθη865. Ηδποθ {Π6 βἰσηϊβοαίίοη οὗ ἐπεδασκέμεν ἴῃ 1Π68 ρΓΘΒΘπὶ Ρ85- 

φᾶδ6. ι 

935-538, ὦ πέπονες, κι τ. Δ. “0 γ6 [αἰπί-Ὠϑατῖθα οὁΠ65 ; ἴοι] Το- 

ΡΓΟΔΟ 65 (10 τηδημοοί); αγθοίδῃ ᾿νοπΊθη. Π0 ἸΙοησοΥ ατθοίδη τιθῃ." 

ἴῃ ἐλέγχεα νγ6 ἴᾶνθ {η6 αὐβίγαοί [Ὁ 106. φοπογθϑίθ, ἰΚ6 1η6. 1μαἰΐῃ 
Ῥτοῦτωπι. ΤὮῺΘ Ροθίβ 816 ἑοηῦ ἡ ΜᾺ 5856, ΒἴπΠ06 ἰξ ἱπηρατβ ἀἰαΥ 
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βηἀ δηϊπηδίίοῃ ἴο [Π6 5{γ1]6.-το᾿  χαιΐδες, οὐκέτ᾽ ᾿Αχαιοί. Ἰτηϊταΐοὰ ὉΥ͂ 
ψιΓΡῚ : “Ὁ νεέτὰ Ῥαγυρία, πεψμε ἐπῖμα Ῥάγυσεβ ἢ (Ἐπ, ΊΧ., 617.)-- 
Οἰκαδέ περ. ΤἼῊΘ ράγίῖο]θ πὲρ ἰβ ἤθυθ ΒΙίΤΟΏΡΙΥ Θρῃαῖίο. ΚαμπΠΕΥ 

(ᾧ 702, 3) γε πᾶ θυβ τπ8 ννογάβ οὔ 186 Ἰοχί, “ ἀμγοίαις παρ, ἤκιιδε (πΙοἢΐ 

1055 ΠΙΘΙ 5126 04), ΟΥ, 8ἃ5 γα οι] 5ΑΥ͂ ἴῃ ΕΠ] ἢ, “ ἴὸ ΟἿΓ οἵδ᾽ 

ΒΟΙΒ (ποΐ βίανιπσ Π6Γ6).) ΝΑΡοιβθδος, μουν σ, νυ ἢ ΤΟΥ͂Θ ΒΡ ΓΙΐ 

{τ η5]αἴθ5 “" ΗοπΊ6, ΠΟΙΠΒ "ἢ" 

τόνδε. Ῥοϊπίϊησ αἵ Ασατηθιηποη.---οαὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, κι τ. Δ. ““ἬδΓ6 

1ῃ 1ῃ6 ρ]αὶπ οὗ ΤΙΓΟΥ͂, 0 ΘΠ]ΟΥ̓͂ απαἀϊδίαγθθα ἢ]5 ρΥ]2Ζ65." ΟὈΙΏΡΑΓΘ 

1Π6 Ἔχρδηδίίοη οὗ Ῥαββονν (Παπαισῦτ!,, 5. τὉ.}: “δὲα τη πη ρ ἐς ὈΥ ον 

Κυδε, ἀπά Βελαριίτολϊκεῖ!, σεπῖεβϑβοη." --- έρα. ΑἸΙααΐησ ΡΑΓ ΓΟ] ΑΥ- 
ΙΥ ἴο [πΠ6 ρΡΥ]Ζ6 ννϊοῃ ἢ6 μαὰ 7υ5ὲ νυσθβίθα ἔγομη ΑΟΠ 165, ΠΑΠΊΘΙΥ, 

Βτίβεϊβ.---ὦἦ ῥά τί οἵ χ᾽ ἡμεῖς, κ. τ΄ ἃ. ““ὙΥποίΠοτ, ἔῃ θη, νγῈ 4150 αἱά 

Ὠΐπη ἴῃ ΔΗΥ͂ ΤαΒρθοῖ ΟΥ ποῖ.) ὍΥ8 πᾶν 90] οννοὰ ΝΑ σοὶβθδοῆ ΠΘΓΘ, 

ἴῃ τηδκίηρσ χ᾽ ἴο 06, ὈΥ̓͂ ΔΡΟΒΊΤΟΡΠΒ, [ῸΓ καί. ἘαΙΛΟΥΒ σΘΠΏΘΓΔΙΠΥ τοσαγὰ 

ἴῖ, ἰηἀ6θὰ, ἃ5 δροβίγορῃϊζβα γοΐῃ κε, Ὀυΐ [Π15. νν}}} σίνϑ ἃ ὙΘΓΥ͂ ἸΠΊΘΥΙΟΥ 

56η586. ΤΠΘ {76 τη δηΐηρ ἈΡΡΘΔΑΙΒ ἴο θ6 1115: {ὑγ ατθθκβ τϑϊυγῃ 

ἴ0 ΟἿΓ ΠΟΠΊ6Β, Ασαιηθρηποη Μ}1}}} Ὀ6 Ἰοῖς ὈΘμἰ πα νυ Ίἢ ΟἾ]Υ ἢΪ5 ᾿τητη6- 

ἀϊαῖθ {Ὁ]]Ονο 5 δηα ἔγίθπάβ, δπὰ τΠ6η ν}}}} Ὀ6 840]6 ἴο 566 νυ ϑῖῃ θυ 

[Π656 ᾿ΔίίοΥυ ἔοσγτη ἢΪ5 οῃ θοῦ βίσγθησίῃ, ΟΥ̓ ΛΥ ΠΘίΠΘΥ γὰ αἰδο ᾶνΘ, ὰρ ἴο 

1ῃ6 μγεβθηΐ {|Π|6, Ὀθθη οὗ Βοῖη8 δϑϑίβίαποθ ἴο ἢΪπΊ ἴῃ 1:8 ρΡγΓΟΒΘΟΌ ]Οἢ 

οὔ 186 ννγαῦ. ὩΤμῃδαῖ Π6 {Π|ΠΚ5, μον Υ σύ, γγ6 ἃΓ6 οἵ πὸ ὑδ]ὰ6 ἴο ἢϊτ 

ῸΓ [Π6 Ρυγροβαβ οἵ 1ῃ6 ργθβεηΐ δβχρθαϊίοη, ἰ5 Ρ] ΔΙ ΠΥ βῇοννη ὈΥ͂ Πὶβ 

ἐγθαϊμηθηΐ οὗ ἈΘΏ11165, ἃ [ᾺΥ ὈΤΑΥΘΓ τηδη ἴπδη ὨϊΓηβο]ΐ, ἄο. 

239--245. καὶ νῦν. ““Ἔνδη Ὀαΐ 5 πον.᾽"---ο. ““ΤὭδη ΠἰΓηΞ6 ΙΓ." 

-- μέγ᾽ ἀμείνονα φῶτα. “ΤὨΘΓΙΒΙ [65 ΠΕΥΘ 5ῇον 5. ΠΙΤη56] ἴῃ {ῃ6 {τὰ 
ΠΔΓΔΟΐΟΥ οὗ ἃ νου 1658 ἀΘΠΠΔΡΟΡῈΘ ; [ῸΓ ἢ6 ΟΠΙΥ͂ ΡΓαῖβο5. ΑΘΠ11165, 

ΠΟΠῚ 6 μαΐ65 ἰπ ῃθασγί, ἰῇ οσγάθυ 0 ΒΌΘΞΘΥΥΘ ΠῚ5 οὐγη ὈΔ456 6Ππᾶ5.--- 

ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, κ. τ. Δ. ΟὈΙΉΡΑΙΘ ὈΟΟΚ 1., γογβθ 856.---λλὰ μάλ᾽ 

οὐκ ᾿Αχιλλῆϊ, κι τ. Δ. “Βυΐ 1Π6 16 15 ποῖ δἵ 811 ΔΗΥ͂ ΔηΡΘΓ 1Π 1Π8 

τηϊπὰ οὗ Ασἢ 165 ; οὐ {Π6 σΟΠΙΓΑΥΥ, 6 15 σᾶγ6 1655 (οὗ νυν ᾶϊ ΘΟ ΥΠ8 

Βἰπ56] ἢ." [1 ᾺΘΥΑΙΥ͂, “Ἰῃ τηϊπὰ απΐο ΑΘἢ 1165." Οὔβοτνο ἰΠαΐ μάλα 

ἰ5 Π6ΥΘ ϑιηρὶουθὰ ἴο βίγθησίῃθῃ {Π86 πϑϑαίίοη.---ἢ γὰρ ἂν ᾿Ατρείδη, κ. 

τ. Δ. Οοχραγα ΌὈοΟΚ 1., γΈυβ6 292. 
νεικείων. “ ἈΑΠηρ αἱ." --τῷ δ᾽ ὦκα παρίστατο, κ. τ. Δ. “Βαῖ 

4υ ΟΚΙῪ (ῸΥ Πἰπὶ 188 ΠΟΌ]6 ὕΠΠ|γ78565 νγὰβ βίαπάϊηρ ὈῪ ἢ5 546." Ο"- 

ΒΕΥΥΘ 1π6 ὈΘαυΐ ἃ] ἃ856 οὗὨ {ῃ6 ἱτηρεγίθοϊ.---χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ. 
«Βροθυξκοα Πἰπὶ ἰπ ΒΘΥΘΥΘ ΒΡΘΘΟΙ.᾽ 

246-251. Θερσῖτ᾽ ἀκριτόμυθε. ““ΤΠΘΥΞ (65, ΤΟ ΟΚ] 655 ὈΔΌΌΙ6Υ." ΤΗΘ 
τθΓπ ἀκριτόμυθος ῬΤΟΡΘΓΙΥ ἀδποῖαβ ἃ τὰ πάοτῃ ἰδ] Κθῖ, ὁῃ8 ῈΟ υἱΐθι5 

{{||Π|55 ΤΏΟΤΘ ΟΥ̓ 1655 ἀἰβοοηπηθοίθα, ἀπά οπ νυ ϊο ἢ Π6 "85 Ὀθβίονγθα πὸ 

ΤΏΔΠΠΘΓ οὗ τοθοίίοη. Οὐπβοὶ ΜγοϊΓ, Κοτίεδ., εἀ. ἴ]ει., 1ἰ., Ὁ. 40.--ολένυς 
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περ ἐὼν ἀγορητής. “ΝοΙΒΥ ἀθο]αί μη Γ Ἱμῃουρἢ ποὺ τί." ΜοΙα Π 

ΘΓΔΠΥ, ὁ ὙΘΥΥ 5811 -τοη θα ΠαγαησαθΥ ἱπουρὶι (μου ἀγί." Οὔβογνθ (09 

ἴογοθ οἵ πέρ ἴῃ βίγθησιῃθηΐησ [Π6 πιδδηϊῃρ οἵ [Π6 δ] οι, ἀη ἃ οοιη- 

ΡᾶΓΘ θ0ΟΙ ἱ., γθΥ886 1381. ΟὈΒΘΥΥΘ, δ]50, (πα ννΠδῦ 15 Θίβθνυν θυ {Π|6 

Ιδησίαᾶσθ οὗ ργδίβθ (ὈΟΟΙΚΚ ἰ., σθυύβθ. 2948), 15 ἤθσθ σοηνθυίθα ἰηΐο {Παὶ 

οὗ σθηβυγθ.---ἴσχεο. ΟΟΙΏΡΑΙΘ (ΌΟΟΪΚ 1... ὙΘΙΒΘ 214.---οὐ φημί. 1 κθ 

(86 1,αἰΐη περο.---χερειότερον. ““ΒΑ56Γ." -ὅσσοι. “ ΟΥ̓ 88 ἴΏΔΩΥ 85 ᾿ 
ΕῸΥ τόσων ὅσσοι. 

τῷ. “ἡ {Πὶ5 δοσουηΐ.᾽" Ἐφαϊναϊθηΐ ἴο διὰ τοῦτο.---οὐκ ἂν βασ 
ἐλῆας ἀνὰ στόμ᾽, κ. τ. Δ. “Ποὺ ΒΠουΪάϑι πού πάγάησαθ, μανίηρ Κίηρβ 
(δοπίϊ πα 4}}γ} ἰπ (ΠΥ του! ἢ,᾽ ὁ. 6.7 ΑἸ ννὰνο ἰαἸΚίηρσ οἵ Κίῃσρβ. ΤῊΒΘ ὁρ- 
ἰαϊίνο νυ ἄν 15 οἴθῃ υ56ἀ 8ἃ5 ἃ ΠΥ Θχργοββίοῃ οὗ σομπημδηά {Π8π 

τἢ6 ΤΟΡΌΪΔΓΙ ᾿ρ Αγ 6 ΟΥ̓ 50} απο ῖν6.--ονόστον τε φυλάσσοις. “Απὰ 
θ6 οὐ 16 νναΐοῃῃ [ὉΓ ἃ γϑίιγη." 7 ξθγ ΠΥ, “ ἀηα Ὀ6 νγαϊοῃίηρ ἃ Τ6- 
ἴατη.᾽" ; 

952-256. ὅπως ἔσται τάδε ἔργα. “σον {{Π||568 [Ὠΐηρ8 ἃγΘ σοίῃρ ἴο 
Ὁ6,᾿ ὁ. δ.) ον [Π6586 ΔΙΆ ῚΓΒ ΔΥΘ σοΐϊπρ ἴο ἔτη οὐξ ; ὙΠΘΙΉΘΥ ΜΚ76}} ΟΥ 

ἢ].-ττεὖ, ἠὲ κακῶς. “πάρε {νου Ὁ]6, ΟΥ̓ δάνθυβθ οἰγουτηβίδησϑβ.᾽" 

-τῷ νῦν ᾿Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι, κ. τ. Δ. ΝΥ ΟΙΓ ΘΠΟ]0565 [15 ᾿η6 δηὰ 
ἴδ6 ὕννο {παῖ ΌΠ]ονν νυ ϊη Ὀγαοϊκθίβ, ἃ5. δὴ ἱπιθγροϊδίίοη, ἃηὰ ἢΘ ἴ5 

ΘΥΪἀΘ ΠΟΥ οογγθοὶ ἴῃ ἢ ορίηΐοπ. ϑρ ΖΏΟΥ ΤΌΠΠΟνν5 ΗΒ Θχϑιηρὶθ. ΤῊΘ 

ἴἰπ65 ἰπ φασδβίίοη οοηίαίη ποίῃίησ θὰὺ ναὶ μα5 θ66η βαϊὰ θθίΌσθ, δηὰ, 
Ὀθβιάθβ, 1η6 τῷ αἵ 1}ῃ6 σοτημηθηοοιηθηΐ οὗ γθῦβΘ 954 ΘΟΙΏ65 ἰῃ ΥΘΥῪ 
ἃν Κυναγάϊγ. ϑΟΠῚΘ Οὗ 1Π6 δποίθηϊ σταιητηδγίδηβ γο͵θοίθα [ΠΓΌτ γ υβ6 
ὩΟΩ το 256, ὈοΙῊ ἱποϊαβῖνθ. ΝΆ ρσθιβθαοῃ {πἰπκ5 {μαΐ ἢΘ. 5668 ἴῃ [Π6 
ἰοχί, 85 ἴξ δ ργθβϑηΐ βίδηαβ, [Π6 γασθβ οἵ ἃ ἀουῦ]6 γθοθηβίοῃ, ἃπὰ 5 

οὗ ορίηίοη {πᾶ οΠ6 οὗἁ {Π656 ΥὙΘΟθηβΒΙ0η8 Πᾶ5 16 11ηὴ65 διγαησθᾶ ἃ5 
(Ο]]ΟΥΨΚ : 

οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον 
ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ’ ᾿Ατρείδῃς ὑπὸ Ἴλιον ἧλθον. 
Τῷ νῦν ’᾿Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 
ἦσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν 

ἥρωες Δαναοΐ: σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις. 
Οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 

ἢ εὖ, ἠὲ κακῶς νοστήσομεν υἷες ᾿Αχαιῶν" 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω .---- 

ἦσαι ὀνειδίζων. ΟΌΒΘΥγΘ ὑπαΐ ἧσαι, ἱπουσῖ ἴο 6 τοηἀογθᾷ ἤρα 

“101 5ἰ{{651.᾽ 15 ποῖ ἰο Ὀ6 (Δ Κθη 'π ἴοο 16 Υ8] ἃ 56η586, βίποθ ΤὭΘΥ- 

Βἰ[68 νγὰβ βίδῃαϊηρ δἱ {ῃ6 {{π|6. Οοιηραῖθ Οά., νἱϊ!., 606 ; χὶ., 82, 

-42. ϑοιηθ, Ὠονγθυθῦ, Γηᾶκ (15 ἃ στουπα [(ὉΓ ταὐθοϊίησ (ῃ6 6πέϊγε. 
σεῖο. (Ογιϑῖνς, αὐ ἰοα.} 
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251-264. ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω. “Β0{1 ΜΠ] ἀξοίατγα ἴο 1Π66 ρ]αΐη!ν. 

Οὔξοσν 1Π6 ἴΌΤΟΘ οὗ [ῃ6 δά νθυθίαὶ ἔκ.---- εἴ κ᾽ ἔτι σ᾽ ἀφραίνοντα, κ. τ. Δ. 
“ΠῚ 58})8}} οαΐοϊι. {Π6 6 δΔηΥ ἸΙοῆσο ρἰαγίησ ἴΠ6 [00]. ΜοΙο [ΤΕΕ]Υ, 

“ ΔΟΙΪ ΠΡ ΒΘΠΞΘΙ655ΙΥ." ΤΙ 15 ἀουδι{ἃ] ᾿ν ὨΘΊ ΠΟΥ κεχήσομαι ὈΘ ΠΟΙ [ῃ6 

ἕαΐυγα Ἰηἀἰσαῖῖνθ, ΟΥ̓ [Π6 δογῖβί 5] πον ἢ 106 Βιῃοτγίθη θα τηοοὐ- 

γΟν 6]. ((Οοπηραᾶγα ἤεγηι. Οριιβα., ἵν... 9.) ΤὨΪΘΥΒΟΝ 15 ἴῃ ἔανου οὗ 

10:6 Ἰαττου ἢ Ὀὺΐ [Π6 ΓΟΥΤΏΘΓ ἈΡΡΘΔΥΒ 1Π6 ΤΟΤΕ ΠαίΏΓΩ].---ὧς νύ περ ὧδε. 

“7αθῖ 5 ἔποὰ ἀτί πονν ἴῃ {Π15 νγᾶν (ἀοἰ 5). ΤἼδ ρϑτγίίο]β πέρ 488]- 

165 ὡς, ποῖ νῦν.---πείη. ΓὮΒ Ορίδιϊνθ ΠΟΥ ἜΧρῦθββ85 ἃ νυ βἢῃ ; δηά 

580, 4150, ἰῃ κεκλημένος εἴην. 

εἰ μὴ ἐγώ σε λαθὼν, κ. τ. Δ. “1ἸΓῚ ἀο ποῖ, ῃᾶνίησ 56ϊΖϑᾶ ἴΠ66, 5[ΤΙΡ 
ΟΥ̓ την νοβϑιηθηΐβ.᾽" Οὔβογυθ ἴῃ6 δανυθυθϊαὶ ἴὍγοα οὗ ἀπό. --- δύσω. 

Εαϊαγα ἰπάϊσδιῖνα. ---- τά τ᾽ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει. “" Απὰ {Πο56 τ ΒΙΟἢ 
ΘΟΥ̓́ΘΥ 1ΠΥ ΠαΚΘά 655." ΤΠ δ] υβίοῃ ἰ5 ἴο 1ῃ6 μέτρα (γιῖγα), ἃ Ὀτοδᾶ 

ΘΙ ΟΥ Ὀδηα, ΜΌΓΗ ποχί ἴο 16 ὈΟΟΥ, 50 85 ἴο ΘΟ Υ 16 ἸΟΥΤΘΥ ρΡατὶ 

ΟΥὗΤΠ6 δὐθοτηθη.---αὐτὸν δὲ ἀφήσω. “Απάὰ 5Ξοπὰ ἀννδὺ ἰὨγ561{. Ο- 

ΞΘΙΥ͂Θ {Π|6 τε ἤοχίν ἴοτοθ οὗ αὐτόν, ἃ5 ὈδσΊ ΠηΐΠΡ 8 ΒΘΐθῃ 6, ΟΥ̓ ΟἸΔ 0868 ; 

δηἀ σΟηΒῺ}Π} πΠοΐθ Οἢ ὈΘΟΚ 1., γΘΥβ6 4. -- πεπληγὼς ἀγορῆθεν. “Ηαν- 

ἴῃσ ννῃϊρρθα (1166) ἔγτοτῃ 1:6 ἀββϑιηῦ νυ." ΤῊ ρεγίθοϊ πέπληγα ἰνὰ5 

δἰνναῦ8 ἂη δοίίν ᾿ηθπηϊη δ ἰη ἨΟΙΏΘΓ. 

205-271. ὥς. Ἐογ οὕτως. --- σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον, κ. τ. ). . ΤΙΘ 

ΤΘίδγθ ποθ ΠΕΙῸ 18 ΤΏΘΓΘΙΥῪ ἴο ἃ βίπσ!θ ον οη 16 ὕδο0Κ.---ὁ δ' ἰδνώθη. 

“ΤῊ οΟἵἴμοσ, ᾿πϑτεῦροῃ, θεηΐ ὈΔ0Κ.᾽" ΜοτΙδ ἔγθειὶυ, “ σοννγουίηρσ, Ὀθηΐ.᾽" 

Ηδ σοηῃίγαοϊοα Πἴ5 ὕδοκ, δηα νυ Πα γονν ὨΙ Τα 5ΘΙΓ ΤΌΠ πα 6. 1Π6 δίονν. 

Οομηραγθ 1ῃ6 Ἡοπηοτῖς 1μχίσοη οὗ Αρο!οηίΐαβ : εἰς τοὐπίσω ἐκάμφθη. 
- ϑαλερὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυι ““Απά 1Π6 συβηϊησ θαυ [6}1 ἴτΌσα 

ΒΙη.᾽" ΜοΙΘ ΠΠΘΓΆΙ]Υ, ““{6]1 οὖξ [ῸΓ ὨϊΓη." ΤΠδ δά]θοῖϊνθ ϑαλερό: 

ΘΑΥΤΙΘ5. ΜΙ 1 ΠΟΘ [Πη6 ᾿ά68 οὗ ἃ [0}] ἃπὰ συδιηϊησ ἴθασ. ΤῊΘ τϑίρυ- 

ΘΠ66 ἴο Ξοπηθίῃ!ησ (ΌΥΟΪΌ]86 ΟΥ̓ βίτοησ Π{Κοὺν]56 Ἀρρθαῦβ ἴῃ ΟΠ ΘΥ ἴῃ 

βίδῃσθβ. Τῇ, ἴΠ6 ΠΑΙ͂ 15 ο41164 ϑαλερή, ἡ ΠΘη βἰαπάϊησ [ΠῸΚ ἂπά 

[]]. 80 ϑαλερὸς γόος, “ Βίτοῃξ Ιατηεπίαι!οη᾽" (Οἀ., Χ., 457); ϑαλερὴ 

φωνή, “ἃ 5ίτοηρ νοϊςβ.᾽" (1]., 17, 489.) 
σμῶδιξ δ᾽ αἱματόεσσα, κ. τ. Δ. “ΑΠπαὰ ἃ ὈΙΟΟΟΥ͂ τγ68] ΤΟ56 ὉΡ ἴτοῖῃ 

.ἷβ. Ὀδοκ, Ὀαπθαίῃ ἴΠ6 (δ]ον οὗ 16) σοϊάθῃ βοθρίγοθ." Οὔβοτνθ 1ῃ86 

ἔογοβ οὗ ἐξ ἂπά ὑπό, ἴῃ σοτηθὶπαίϊοη ἢ {Π6 γοῦῦ. ΤῊ 5 ]ησ 
ΘΆΙΩΘ οἵ οὗ Πΐβ 80 Κ ὠπάεγ ἴῃ6 Ὁ]ονν ; ἃηα [Π6 τηδδηΐϊηρ οἵ ὑπό 15 ἰτη- 

τα] Δί οΙΥ Θχρ]αἰπθὰ θροχθρθιοα!]ν ὈΥ 1Π6 ννοτὰβ σκήπτρου ὑπὸ χρυ- 

σέου.---ἀλγήσας δ᾽. ““Απα δανίηρ βυβεταὰ ραίη.᾽ --- ἀχρεῖον ἰδών. 
“«Ἠδνίησ Ἰοοκαὰ Ὁ] 5} |γ.᾽ ΜοτΘ ἔγθοὶυ, “ΚΘ ἃ [00]. ΤῊΘ πρυΐου 

Οἵ 18 δΔα)θοῖν 18 ΠΘΤΘ ἐκθη δάνθυθία!!γ. [Ιῃ Β0Οἢ Θᾶ565, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, 

1Π6 δἀ͵θοῖϊνθ 85 ποῖ ΘΧΔΟΙΥ [6 ΤΊΘΤΘ [ΌΓΟΘ οὗ 1Π6 δνθτῦ, θυ γαῖ ἢ- 

ΘΓ ΘΧΡΙΘ5565 {Π6 τεαβυ]ΐ οὗ ἃ βρθοΐωβ οἵ δοίΐἼοη. Ηβποθ ἐχρεῖον ἰδ. κ 
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ΡΓΟΡΘΙΥ͂ πηθ8Π8, μανίηρ ἀἰβρίανθα, ὈῪ {Π6 σοῃίογοη8β εἴ ἢἷβ σουπηΐθ- 

ΠᾶΠΟ6, ἃ 51} ἀιιὰ ρυ 226 ἃ ΙΟΟΚ, 85 ἰ{ ἀποθγίαϊη νυ μαὶ ἴο ἀο, οΥὁ πονν 

0 οοΙηρογί ΠἰτηΒ6 ἢ ὑπ 6Υ ἴΠ6 Ομ αϑιϊβοιηθηΐ Μ᾽ ἰοἢ 6 μαὰ τϑοοὶνρά. 

ΒοΙΠΠΔΥΥ, ποῖ ὈΠΔΡΊΥ, ἰγαηβιαΐθβ ἰΐ, “Ἅ δολοζεῖ δἰϊοκεπά,᾽" οἵ, 85. νν 

ὑοῦ ά 5αΎ, “ ἸοοΚίηρ τη] ΒΘΥΔΌΙΪΥ.᾽ 

ἀχνύμενοί περ. ΝΆΤΙΛΘΙΥ, θΘοδα86 {ΠΟΥ͂ ΘΓΘ ποῖ ἴ0 ΓΘ ΤΏ ΠΟΙΏΘ, ἃ58 
1ΠΘῪ Πδα ΠορΘά.---ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν. “μι ρη θα ἈΘΑΤΕ ΠΥ αἱ ἢ 5 
ΤΩ ΪΒΠΔΡ.᾽" Μόοτγθ 1 ΎΑ ΠΥ, “ οἢ 15 δοοοιηΐ." ΑΒ τϑραγὰβ [6 ρβοὰ 

Ἰΐαγ ἴογοβ οἵ ἡδύ, Θοπβαϊ ποῖθ οῃ ἀχρεῖον ἰδών.---τις. “Οηθ.᾽" Ἐφαϊν- 

δἰθηΐ, ἱπ ἔδοΐ, [0 “" ΤΠΔΩΥ͂ ἃ Οη6.᾽ ---ἐς πλησίον ἄλλον. ““Τὸ ΔποΙΠ 6 Υ 

ΠΘΔΓ Ὠΐτη,᾽} ἐ. 6.7 ἴο 8 ποΙρ ΌΟΥ. 

12 -70. ὦ πόποι. ΟὐηΒῸ] ποίθ οἡ ὈΟΟΚ ἰ., γβῦββ 284. ---- μυρῦ 
ἐσθλά. ““εοη ᾿πουβαπά σουὰ τΠΐη55.᾽"---τ᾽ ἐξάρχων. “Ἰη Ὀοίῃ οτρί- 
παϊϊησ.᾽" --- πόλεμόν τε κορύσσων. “Απὰ ἰῃ δτουδίησ (Π6 νγδγ.᾽" 
Ἐφαϊναϊθηὶ ἴο 1ῃ86 Τιαϊίῃ ““ρυσπαηι ἐχοϊέατι5." ΤὨΪΒ 15 ΚΟρρβηβ 6χ- 
Ρἰαπαίίοη, πα 18 δἀορίθα Ὀγ 5ίδαἀβθιμηαπη. ὙγΟΙζ, οα 1[ῃ6 ΟἸΠοΥ μδπά, 

ΤΩ Κ65 ἴΠ6 ΡὮΓΑΒΘ ἰῃ 4αθβίίοη [Π6 5816 88 δείϊωπι αἀογπαηξ, ἀμ Τα 

θατὰβ πόλεμος 8ἃ5 βίαπαϊηρ ἴογ "Ἄρης. ΤῊΘ 1ἰ6γὰ] τηθδηΐησ, ΠΟΥ ΘΥΘΓΙ, 
“ἐ δτηΐηρ ἴΠ6 ὙγᾺΓ,᾿ δοοοτὰβ Ὀθίίου τυ] Κόρρθη ΒΒ ἰ468, ἀπά πόλεμον 
ν»1}} ΤΠ6η Ὀ6 1Π8 5816 88 πολεμοῦντας. 

νῦν δὲ τόδε μέγ᾽ ἄριστον, κ. τ. Δ. “Νονν, ΠοΥΘΥΕΥ, 6 8485 ἄοῃε 

1:18, ΒΥ ἴᾺΥ 1ἴΠ6 68: {πίπρ δἴηοησ [Π6 ατθθβ,᾽" ἐ. 6.) ἰη ἀοίηρσ {{|5, 
[6 85 δοιῃίϊθνυθα μἷβ στθαίθβδι οσκ. Ἐσαϊγαϊθηΐ ἰο νῦν δὲ τόδε ῥέξας, 
μέγ᾽ ἄριστον ἔρεξεν. ---ὅς. “Τὴ {πᾶΐ Π6.᾽"--τὸν. ΑΒ θΘίοχα, ἴῸγ τοῦτον. 
-ὠἀγοράων. “" ἙΎΟΙ. ΗΒ ΠαΥΔΠρι65." --ϑήν. ““ΑΒΒυτραϊγ." [Ιἡ Ηο- 
ΤΏΘΥ, ϑήν 15 ΔΙΥΤΑΥ͂Β ᾿ΤΟΠΙΟΔΙ, 85 ἴῃ Αἰο δήπου. Τῇ ἰΒ ΥΘΙΥ͂ ΓΓΘαΌΘΠΕΥ 

γοἰπβᾶ νι οὐ, ἃβ. ἴῃ 1Π86 ῥγϑβθηΐ ᾿πϑίδῃοθ.---ϑυμὸς ἀγήνωρ. “ Ηΐβ 
ἰῃβο]θηΐ βρί τς. ᾿ 

218-283. ὡς φάσαν ἡ πληθύς. “ΤΠ ΒρΟΚΘ {6 0, {μΠ6 Ὠγοηρ," 

Οὔβοῦγ ἴδαΐ ἧ, που σὴ ΔΡΡΑΓΘΠΏΥ [Π6 βαῖηθ νυἱτἢ {Π6 ἸΔέθυ δυο], 
15, ἰη [δοΐ, [Π6 Ργοποῦῃ, πὰ ἰ5 Ὀσουρῃϊ ἴῃ ἴο τηατκ ορροβίτοη, (Οοη- 
51 Ναρείδδαςσὶ,, ἘὙσαΥ8.γ ΧΙΧ., 7, 56.}ὺ ΟΌΒΘΓΥΘ, αἰ50, [μα πληθύς 18 

ἴα κθη ΘΟ ΘΟ ν ΟΙΥ, ἀηὰ μὰ5 106 νϑυὺ ἱπ 186 Ρ]υΓΩΙ. ---- ἀνὰ δὲ ἔστη. 

ἍὉρ, {μϑγθαροη, βίοοα." Οὔβθῖνυθ {Π6 δάνθγθίαὶ ἴογ 6 οὗ ἀνά.“--παρα 

δὲ. ““Απα ὈΥ Πΐ5 5146.᾽"---οΟδομένη. “Μακίηρ Πουβα  1Κ6." -- σιωπᾶν. 
Μοῦῖθ οογτθοῦ ἔμπα σιωπᾷν ἱῃ 1Π6 βαθβοτγίρὲ ἰοία. Οοηβη ἩΤοΪ 
Απαὶ. 141.,11., Ὁ. 49, δεᾳ.; ἘΜΌΝ, Αἰ. Οτ. 5.» ᾧ 105, Απηι., 17; 
δὲ δριζπεῦ, αὐ ἰος. 

ὡς ἅμα ϑ᾽ οἱ πρῶτοι, κ. τ. Δ. “Τῃ οΥΘΥ 1ῃδὲ [Π}6 5Β0η5 οὗ {Π86 ατβθῖκα, 
Ὀοΐἢ ἴπ ἔτοπὶ ἂπὰ ἴῃ {Π|6 ΤοδΥ, τηϊσιξ δὲ 1Π6 βᾶιηθ {{π|6 ΠΘΑΥ ἢΐξ 

ΒΡΘΘΟΙ,, δηὰ υπαάοτβίδηἀ μἷβ σοιη86}." ὙΟΙΪ γορατὰβ οἱ ἃ8 ἀπη6668- 
ΒΑΤΥ ΠΕΙΘ, δηἀ δἃΠ ἰπϑίδποθ οὗἉ ΖσγθρΌ] Δ ΠΥ ἴῃ ἐΠ6 τ1568 οὐ ἐμ δτέίοϊθ 

͵ 
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Νοΐ 80, ὈΥ̓͂ ΔΠΥ͂ ΤΙη68Πη8. [115 ΤΑΙΠΘΥ 1Π6 ἀϊδσατητμηαίθα ἀαίϊγα οἵ οὗ. 

ΤΠ ϑ᾽, ΠΟΘΥΘΥ, ὈΘίΌΓΘ ἰΐ, 18 416 ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΥν, δπἃ ἀρρΘδΥ5 ἴσ 

μᾶγθ Ὀδθη ἰὨτυβί ἴῃ ΤὨτουσἢ ᾿σηοτΆΠ66, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο ἀγοϊά 1ῃ6 Δρρᾶ- 

γϑηΐ Ὠϊαΐαβ 'π ἅμα οἱ, ννΒϊοῖ Ὠϊαΐα5, ΠΟΥ ΥΘΥ, 15 σοιηουθα ὈΥ 1Π6 ἀἰ- 
δαιηῖηα. ΤῊ 1ἰ6γᾺ] ὑγαπβιδίϊοη Ὑ71}}} {ΠΘγθίοσθ Π6, “ τα ϊσηζ ΠΘΔΥ ΠΪ5 
ΒΡΘΘΟΝ [ῸΓ Πἰπη." (Ναρείδϑαοϊι, αὐ ἰοε.)---ὃὅ σφιν ἐὐφοονέων, κ. τ. ἃ 

Οοτρατθ ὈΟῸΚ ἰ., γ γβΘ 79, δηα ΟΌΞΘΥΥΘ {Πᾶΐ {Π15 Π1Π6 15 ΠΊΟΤΘ τητη6- 

αἰαίθιν σοηπϑοῖθα νυ ἢ γουβθ 278. 

284-290. ᾿Ατρείδη, νῦν δή σε, ἄναξ, κ. τ. Δ. ““Μομπδτοι,, βοη οἵ 
Αἴσϑαβ, ῃ6 ασθοκβ δῦ πον ἀθβῖγθ ἴο πη {Π66 {Π6 πηοβί ἀἰβσταοθα 

ΔΙΏΟΩΡ 811 δυ(Ἰου]αΐ6- ϑρθακίηῃρσ τηογία ! 5." ΟΌΒΘΓγΘ 1Π6 [ΌΤΟ6 οὗ δή, 
85 Δρρ[16 4, ἴῃ 118 56η568 οὗ ΘΧχδοίῃβββ, ἴο νῦν, ἴΠ6 δ νθυὺ οὗ {{π|6, δπά 

ΘΟΙΏΡαΙΘ Καλπεσ, ὁ 720, 2, εἀ. «7ε[{.---πᾶσιν ἐλέγχιστον. ὟΥα Βᾶγνα 
δἴνθη ΒθΥΘ {Π6 δχρὶηδέϊοη οἵ ΝΑ σο βθδοῦ, νυ Οἢ ἀρρΘδΥβ ἴο ὃ6 {Π8 

ΟὨΪΥ͂ ἔχ ΟΠ6.---ἦἧὄνπερ ὑπέσταν. ““ὙΥΏΪΟΙ (ΠΟΥ ὑπάδυίοο ῖ,᾽" 1. 6.» 

ὙΒΙΟὮ ΠΟΥ͂ ἸΟΟΚ Ὀροη ΤΠΘ56Ϊγ 5. [π᾿ 500} σοηβίσαιοίοηβ 85 1ῃη6 
ΡΓΘβθηΐ, ΘΓ ἴΠ6 Ρδγί]ο0 186 πέρ 15 ἃρρθπαθα ἴο 1Π6 σο]αίϊνθ, ἰ ἢδ5 

{Π6 58Π16 [ΌΓΟΘ ἴῃ ΤΘΔΙ ΠΥ 85 ἰῃ καΐπερ, ΟΥΜΥῚἢ {Π6 ρατίὶοῖρθ. Ἡθηθθ 

ἥνπερ ὑπέσταν 15 1ἴῃ6 5116 ἰῃ οῇξοί 845 ὑποστάντες περ.--- ἐκπέρσαντ’ 
ΘΌΡΡΙΥ σε, ΜΥἸ ἢ ΒΘ 1015 ΑΓ ΟΙΡΙΘ ἄστθαβ. 

ἢ παῖδες νεαροὶ, χῆραί τε γυναῖκες. ΟΌΞΕΥΥΘ ΠΟΙ ἰπαΐ τε ΦΌΠΟννε 

αἴτευ ἤ, ἃ σοπβίγυσίίοη οὗὨ νυ ἢ ἢ ᾿ηβίδ πο 65 876 οπ πα ποῖ ΟΠ]Υ ΔΠΊΟΏ 

1Π6 ροδίβ, θιιΐ 4150 ἴῃ 1ῃ8 ργόβθ Ψυ 65. [π δη. 6.108] οἰδαβοθβ τέ 
ΔΡΡΓΟΔΟΠΘΒ ἴῃ 56η58 ἴο ἤἦ, ἃηἃ ἢδηΟ66 ΠΟΥ ἅΥ6 ᾿Π Θγομδηρσρα ; οἰ ΠΥ 

ἤ-τέ, οὐ τὲ-ῆ. (Κῶλπεν, ὁ 184, 8, οἄ. «εῖ{.)---ὠλλήλοισιν ὀδύρονται 

οἰκόνδε νέεσθαι. “0 [Π6Υ ννγ8}} ἃπΐο Οη6 δ ΠΟΙ ΠΟΥ 10 Γαΐ αγη ἢΟτηΘ.᾽ 

ΤῊ ᾿πῆπηῖτῖνθ 15 ΠΟΥ Θιηρὶ ον 85 ἴῃ6 ου]εοῖ. ΤῊΪϊβ ἴ Κ65 ρίδοθ οῃ 

ΒΘΥΘΓΔΙ Οσσδβίομβ, ἃη, διηοηρ ΟἰΠΘΥ5, ὙΠ ὙΘΙῸΚ 5 ση ἐγ Ἰησ ΔΗΥ͂ 

ΒΘΏΒΌΔΙ ΟΥ ΓηΘηΐδ] ΘΠΘΙΡΘῪ Οὗ {Π6 Ξυθ]θοῖ, ΟΥ̓ ΞΟΠ]Β ΘΧχργεββίοῃ οὗ ΒΌ6 ἢ 

ΘμοΙσΥ. (Καλπεν, ᾧ 657.) 

291-294. ἡ μὴν καὶ πόνος ἐστὶ, κ. τ. Δ. “Ἰι 5 σοΥίδί ΠΥ ἃ Βαγὰ 

{πϊηρ (50) ἴο ταίυτη, αἴοσ μαυϊηρ θ6θη δχροβθᾶ ἰο ΠΠΔΠΥ͂ ργἰ ναί! η5,᾽" 

ἴ. 6.γ ἴο τείατῃ Ἰπουϊ μανίην Δοοοιηρ] Ἰ5η6 ἃ οὐγ οὈ͵]θοῖ, ἀπ δου 

᾿μβανίπρ δπάυγθὰ ΤΠΔΠΥ ἃ μαγάβῃϊρ. Μοτδ ΠΠἸΘΓΑΠΥ, “ ΤῸΓ 96 (50) ἴο 

τοίυγη,᾽" ἄσ., τινά Ὀθίῃσ ἃπἀδγβίοοα ἢ ἀνιηθέντα. ΤῊΘ τηθδπίησ 
οὗ 1815 τηυσἢ-οοηξοβίθα ραββαρσθ [ΥΠ5 ΘΠΙΙΤΟΙΥ οπ νέεσθαι, νγϊοἢ, Ὀ6- 

ἱπσ τορθαϊθᾶ ἤογτα ἐπ6 ρσγϑυϊουβ {ἰπ6, Ὀθοοπιθβ, ἰῃ ἴδοῖ, Θαυϊνα]θηΐ ἴο 

οὕτω ποιεῖν, ἰῃ6 Ἰάθ6α οὗὨ ΓοϊυΓπΙησ ΜἸΠΟὰΐ ΔασοΟΙΠρ 5 ϊησ [π6 οὈ͵δοῖ 

οὔ [η6 δχρϑαϊίοη θδίησ ἱγηφ θα ἴῃ 1η6 ἢγβίὶ νέεσθαι. ΟΌΒΘΙγυΘ, αἰβὸ 

ἴπαἱ ἢ μήν βίδηἀδβ Ορροβοά ἴο ἀλλὰ καὶ ἔμπης ἴῃ γ6Υ56 297. 

καὶ γάρ. ““Απά (πο ΜΟπΠπάδΓ) ἴοτ."---ϑ' ἕνα μῆνα. “ἘἜνδη ἃ 5[Πη5]8 
τποπίῃ." --σὺν νηὶ πολυζίγῳ. ΤῊΘ ργδθροβίτοη σύν ἰβ ΠΘΤΘ τηδᾶθ ὃν 



ΝΟΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ [Π- ΡΟ Υ] 

ΒΟΙΏΒ δηυϊγα!θηΐ ἰο παρά, πα {}}5 ἸΔΙΓΘΥ ννἃ8 δύῃ ΤΟΥΤῚ ΘΥΎΥ ἴΠ6 τοδά- 

ἱπρ ἀϑυδν σίνϑη ἴῃ θα! ἴοπβ, ἀπ1}} ΟἹ Ὀγουριν ὈδΔοκ σύν ἰπίο {6 

τοχί. [{ 18 Ὑϑὺν δυϊάθηΐ ἰῃδΐ παρά τηυδβὲ ἤᾶνΘ ἃυΐβθη ΠΟΙ ἃ ΠΊΘΓΘ 
ἱπίθγργθίδιοη οἵ σύν. Ου {μ6 ψ ῃοΐθ, Βόνγθνου, ὙΥ ΟἸΓ 8 θχρ᾽ ηαίίομ 
ἐβ 1π6᾿ θ6βῖ, ψ Βοἢ σοηπθοίβ σὺν νηὶ πολυζύγῳ ἱπ σοπβίγαοιίίοη τ ἢτἢ 
αἕνων. --- εἰλέωσιν. ““ΜᾺΥ ὃὕ6 Προιημηΐηρ ἴῃ." Οὐοπϑαϊς Βμέπιαπη 
1,επὶ]:, 8. Ὁ--τ-εἰλεῖν. 'ΓΏΘ Ργοβθ ἔστη οἵ δχργεββίοη ψουἹὰ Ὀ6 ἂν 

εἰλῶσιν. 

295-900. ἡμῖν δε εἴνατός ἐστι, κ. τ. Δ. “Τὸ 8, Πονγαυ θυ, νὨ1]Ὲ 

τϑιηδἰπίηρσ ΠΘΓΘ, ἰδ ἰβ [Π6 πίμι ἢ σθνοϊνίηρ γ6ᾶγ.᾽ ΟὈΒΕΙΥΘ ὑπαὶ περι- 
τροπέων ἰ8 ὮΘΓΘ ΤΏΘΥΘΙΥ 8ἃη ΘρΡ ΪΠδὶ οὗ ἐνιαυτός, ἀπ ἐμαὶ ἐστι περι- 

τροπέων 15 ποῖ ἴο ὃὈ6 Τοσαγάθα 85 ἃ ΤΏΘΓΘ ΟἰΓο τη] οουςΙοη (ὉΓ 1Π6 ΡΓ65- 

δηΐ ἱπάϊςαῖῖνθ. ΤῊΘ σθβυγα οὗ [Π6 υθῦβθ 8 αἰ γθοῦν ορροβϑά 10 βυοῃ 

ἂπ ἰάθδ.---τῷ. ““Οπ (Π8 δοοουηί. --ἀλλὰ καὶ ἔμπης, κι τ. Δ. “Βαϊ 
ἰ 15, ὨΘυ θυ  Π61655, 4150 οϑυίδϊ ηἰν ἀἰβργαοθίῃ!.᾽ ΟὈΌΒΘΥΥΘ {Παΐ τοι ἰ5 

ὮΘΙΘ Θιηρ οὐ ἴῃ 186 σοπῆτγτηδίνθ 56η56 οὗ [ῃ6 1 αἰΐῃ δαάηπδ, ΠΔΙΤΏΘΙΥ, 

“ἐ ΘΟΥΔ ΠΥ, “ὙΘΥΠΥ,᾿ “ΟἹ ἃ {π||}.᾿ (Καλπον, ὁ 736, εὐ. «71ε1.)-- 

κενεόν. “ἘΠΩΡΙΥ Παπαθα,᾽ ὦ. 6.. νπουΐ Ὀοοῖν δηα νυ ῃοὰΐ 5υς 6688. 

τλῆτε. “Β6 ρΡα[ἰϑηΐ." ΜοΙθ 116 γᾺ}]}Υ, “Θπάυτγο.᾽᾽-- ἐπὶ χρόνον. 

“ἐ ἘῸΓ 8 {{π|6, ὦ. 6.) ἃ 1616 ψν 116 ἸΟΠΡῈΓ ---αμἰαντεύεται. ““ϊν]η68.᾽" 

Οὔβουνθ ἤθγα (6 (Ὅγο6 οὗ [ῃ68 ργθβθηῖ. Οὐδ ομδ8 Πδ5 ποῖ τοιγαοίθα 

1ῃ6 ρΡτϑαϊοτίοη νν Ιοἢ ἢ6 τηδ46 πίη8 Υ6875 θΘΙΌΓΘ {Π]15, δη4, {[ΠΘΥΘΙΌΓΟ, 

1 15 ϑαϊά οἵ ἢΐπὶ 6 γ6 η΄ 6 511}} “« ἀἰν᾽π68.᾽ 

902-907. μάρτυροι. ““ὙΥπ685565 οὗἁὨ {᾿,᾽ ὁ. 6, ΟὔΠ6 ἰτα!ῃ οὗ παῖ 
[πὶ σοίηρ ἴο βαγ.-- -οὺς μὴ Κῆρες, κ- τ. ἃ. “ὙΠΟ {Π6 Εαΐο5 οἱ 
ἀθαῖ! νι ϑηΐ ποῖ ὈΘΑΤΙἢ σ᾽ ΑΥΤΑΥ,᾽ ὃ. 6.7 γ ὨΌτα {Π6 ἔδί65 ἢν ποὶ ἴα Κθη 

οὔ, ὙΤὴΘ δχργαββίοη ἔθαν φέρουσαι 18 ἃ ΒρΘ6ΟΙ65 οὗ οἰγουμη!οσαϊίοη 

(ΟΥ ἤνεγκον, ἴ. 6.» ἀνήρπαξαν.---χθιζά τε καὶ πρώϊζ. “" Βοίῃ γοδίογαδαν 

πα 1Π6 ἀᾶν δείογθ." Α ργονθυθίδὶ ἔΟγπὶ οὗ θχργθββίοη, δηὰ δααϊνα- 

ἰθηΐ, ἴῃ ἔδοΐ, ἰο ““σὑϑῦν Ἰαΐϑὶν." ΠΘ γϑίδγθποθ 6065 ποῖ Δρρθδγ ἴο θ6 

80 τηυοἢ ἴο ἐΠ6 ραβδί γὙϑδγβ οἵ {Π6 νγασῦ, νϊσ ννουὰ Ὀ6 ἃ ΠαΥβἢ οχ- 

Ρἰδπαιίοῃ, ἃ5 10 {ῃ6 Τϑοθπΐ ρθϑβί!θησθ, Οοηβυ ἤεψπε, αὐ ἰοε. 
ἐς Αὐλίδα. “Αἴ Αὐ]15.᾽ ΤαΐογΑ ΠΥ, “Ἰπΐο ΑὉ]15,᾽ ὁ. 6. ἱπίο 18 

ΒΔΥΌΟΥ οὗ Α]1ῖ5. Τὴ ατθοίδη θοαὶ ννὰβ ἀδίαϊπθὰ ἤθΥΘ ἃ οοπϑβίἀθσᾶ- 

θ16 {{πὴ6 ὈΥ͂ δάν 6156 ννῖπάβ, υπ1}} [ῃ6 ΤΠ ΠΟΥ Ὁ]6 58ου ρα οὗ Τρῃηϊσαπία 

ἴο 1Π6 οἥξηάοα Πἰ4πᾶ.---ἀμφὲ περὶ. “ ουπά δδουΐ.᾽ Ὑγ8 οἴθη 
ἤπὰ ἔνο ρτθροβιϊίοηβ π|5 Ἰοϊηθα τορσοί ΠΥ ἴῃ ΡΟΘΊΤΥ [0 σἰνθ ἃ [Ὁ]} 
Π685 ἴο 1Π6 Θδχρίθϑβϑίοη. Οοηβαὶ Καλπεν, ὁ 618, 8.--,ελήεσσας ἑκα- 

τόμθας. Οοηβυῖ ποίθ οἡ ὈΟΟΙ ἰ., νθῦβθ 815.---ἀγλαὸν ὕδωρ. “Α 
πηηρίἃ βίγθαιη." Τῇ ρΙάΠη6 {γ66 5βίοοὐ δὲ ἃ ἰουηΐαίη- Θὰ ΟΥ̓ Βρυίην, 

δηα (ῃ6 ννδῖϑυ ὈΠΌΌΙΘα υρ ἤτοι Ὀθηθδίῃ [Π6 ἴγθθ. 

308-318. κένα ἥμα. “Α ατραΐ βίρῃ,᾽ ἐ. 6.» ἃ στϑαΐ οῃηθῃ οἵ 188 
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Γαΐαγα ἐοτί η65 οὗ {πΠ6 Θχρϑαϊ το .---ἐπὶ νῶτα δαφοινός. ““ΑἸ] ὈΙοοα- 
γραὰ ρθη {Π6 ὑὕδοῖκ.᾽ Α ἴὺρ6 οὗ 108 ὈΙΟΟΥ σοπῆϊοίς {παΐ ννὰβ5 ἂρ- 

Ρτοδομίησ. ΟΌΒΘΥΥΘ 1Π6 ᾿ηθηβίνθ [ΌΓΟΘ οὗ δὰ ἴῃ δαφοινός.---τόν ῥ᾽ 
αὐτὸς ᾿Ολύμπιος, κ. τ. Δ. ““ὙΒΙΟΙ, ΠδΙηΘΙΥ, [η6 ΟἸγτηρίαι ὨΙΠη561} 

δὰ βϑηΐ ἔουλῃ ἰηΐο 1η86 Ἰἰσῃΐϊ." ΒΥ {Π6 δρίτῃϑὲ ᾿οΟλύμπιος 7ο0γνγ6 15 

τηθδηΐ, πὰ αὐτός 15 δἀάδι! ἴὸ ᾿ἱπούθαβθ 1ῃ6 θιῃρῃδβίϑ. ---- ὑπαΐξας. 

“«Ἠδνίηρσ ρ᾽ἀ6α ΠῸΠπι ὑπᾶθγ." --πῥα. “ΤΠογθαροη.᾽.---ἔνθα δ. ““Απᾶ 
{Π6γ6,᾽ 1. 6.. ἴῃ 1ῃ6. ρ]άη6-ἴγ68.---7“ἅνρΠπία τέκνα. “Απ ἰηΐαπξ Ὀτοοά.᾽" 

ΠΤ ΓΘΓΑΙΠΥ, “ἱπίαπι οδβρτυϊηρ.᾽" --Ἡποπεπτηῶτες. ““ Οοννογίησ Ὀθηθδίῃ.᾽" 
--ὐὀἀὠκτώ. ““ἙἘΠΡηΐ ἴῃ ΠΌΤ 6 Υ.᾽" : 

914-319. ἐλεεινὰ τετριγῶτας. “ΤΙ ΘΥΙησ ΡΙΓΘΟΙ5]Υ.᾽") ϑοΙη6 

σοπηθοΐ ἐλεεινά Μὶτ κατήσθιε, Ὀὰϊ 115 15 ΤᾺΓ ἸΠΓΘΥΙΟΥ.---ἀμφεποτᾶτο. 
“Κρορὶ γίηρ ἀτουπα.᾽".--τὴν δ᾽ ἐλελιξάμενος, κ. τ. Δ. “Απά ἴΠ6η, 
μανίην Γογτηθα ΠἰμηΒ6}{ ᾿ηΐο ἃ 601], ΒΘ βϑίζθά ἢϑὺ (8150) ὈῪ 1Π6 τνίησ, 

τηᾶκίηρ ἃ Ἰουα ΟΥΥ Τουηα ρου. ΤὩΤΠ6 βϑῦρθηῦ ννοὰηᾷ [156}} ἰηΐο ἃ 

οΟἷ], ἀπά {Π6ὴ ταϊβίηρ ἰἴ58 θά, πὰ 1ῃ8 ὩρΡρΡϑὺ ρατίΐ οἵ [5 θοάν, τηδ486 

ἃ βδυάάθδη βργίηρ αἱ 1ῃ6 ραγϑηΐ Ὀἰγ, ἀπά οδυρσῃῦ 10 ὈῪ 1ῃ6 ψψίηρ. Οὔ- 

5ΘΙΨΘ [Π6 ἴΌγ66 οὗ [Π6 γμηϊ4 416 νοΐοθ ἴῃ ἐλελιξάμενος.---πτέρυγος. “ῊΘ 
ΓΘίθγθποθ ἴο ἃ ραῦῦ γϑαυϊγθβ πὸ ρθη ἰγ8. ᾿ 

κατὰ ἔφαγε. ““Ηθ δᾶ Θαΐθη ὑρ.᾽ ΟὈΒθυυΘ [Π6 Δάνθυ ἃ] Όγο6 οἵ 

κατά. ---τὸν μὲν ἀρίζηλον, κ. τ. Δ. “ὍΤΘ σοά ψγῆο δὰ ἀἰϊβρίαγβὰ 
ὨΐπῚ ἴο νίθνν, στ πἀθγθά Ὠΐτη ΥὙΘΥΥ ΘΟΠΒΡΙΟΊΟΙΒ, ΓΟ [ῃ8 50η οὗ 1ῃ6 

ΟΥΑΙ ϑαίαχη τη Ὠΐμη ἃ 5ἴοηθ,᾽) 1. 6., ΤυρΊΓΘΥ πηδᾶάθ 1Π6 βϑῦρεπί 

ΨΘΤΥῪ ΟΟΠΒΡΙ ΘΟ. ἃ5 ἃ ΤΠ ΓΘ ηΐ Οὗ ἴῃΠ6 ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘΘΒ, [ὉΓ Π6 ομδηρσοὰ 

Ὠΐηλ ἰηΐο βίοπθ. Ὑθο ᾶνθ ρίνθη [ϑῦθ 1Π6 γϑᾷάϊηρ οὗ 1ῃ8 Θοϊηη0 8 

ἰοχί, πδῖηο νυ, ἀρίζηλον, Θαι!να]θηΐ ἰο ἀρίδηλον. Τὺ 18 νΘΥν ἀουθί!, 

ὨονγΘΥΘΥ, Ὑν ὨΘΊ ΠΟΥ 1Π18 06 1Π6 ἴτὰ6 τϑαάϊησ. Βιιϊξιηδηη ΟρρΟΞ68 [ἰ 

ψ ἢ στοαῦ ΔὈ}ΠΠν, ἃπα {πη Κ5. τη δὶ νγ8 ουρῃϊ ἴ0 ἤᾶνθ ΒΟΙῚΘ ἴθ πὶ ἴῃ 

115 ρΙδςθ, τηθαηΐηρ “" ἰην  51016,᾽ ΘΒΡΘΟΙΑΙ ΠΥ οἡ ἀσοουηΐ ΟΥ̓́ῚΠ6 ὁρροϑἰ- 

τίοη ᾿πρ] 6 ὰ ἰῃ ὅσπερ ἔφηνεν. ΤἊΪ5Β ΟΙ]α 4180 06 ἰῇ δοοογάδῃοθ 
νυ ἢ ΟἸΘΘΥΟ᾽ Β ΡαγΑρΏγαβΘ οὗ [Π6 ργθϑθηΐ ραββαρθ (ἀε Πιυῖη., 1ἰ.,. 30): 

Ἶ «αἱ Ἰαοἱ οαϊάοταῖ, σα ῃ του ϑαϊταγηὶ 5, ἰἀ6 πὶ 

«Αὐάϊαϊὶ, οἰ ἄἀστο ἤσυπανς ταρτηΐηα βαχο.ἢ 

Βαΐ, θη, ἃ πονν αἰ ΒΟΥ ἀτῖβθβ. [Πννο τϑδᾶ ἀΐζηλον (ἱ. ε., ἀΐδηλον), 

ψ6 Πᾶνα ἃ θίγῃ, 1ῃ6 ΔηδΙΟΡῪ ἱπαὶ ργοάποθα ὑνῃ ἢ ἰ8 ΘΧΙΓΥΘΙΩΘΙΥ͂ 

ἀουθεῖι!. [Γνα νυτῖ!θ ἀΐδηλον αἴ 0Π66, νν6 Πα ἃ [ὉΥΤῺ ΘΟΠΙΓΆΤΥ 0 

“ΟΠ η0η ᾧ5ᾶρ6, ΜΝ ΪΟἢ ἀ065 ποΐ Δ]||0νν οἵ ἃ Ἰοῃδ ἐ ἰῇ [ὈΥΤῚ5 ΘοΙηϊηρ 
ἤοτὴ εἴδω. Απᾶ, 1450}, ἱΓ νν ἴακα ἀείδηλον, νγ6. οαῃ ποῖ 5Βῇον {μπᾶ 

Ηοιηογ ουοὺ ἀἰϊά υ56 115 Ὅτ. Δι [ὉΓ ἀειδέλιον, νυ] ἢ 15 ΗΘ ΥΪς, 

ἰἰ ἰβ ἴοο ἀΠδγθηΐ ΠΠῸΠῚ ΔΗΥ͂ οὗ [Π6 τϑδαΐηρσβ ἰδῇ πᾶν σοῖὴθ ἀοννη ἴὸ 

5 ἴ0 ἴον οὗ ἰΐ5 θεϊησ δἀορίθαά. Τῃ6 ψΠΟ]6 αμπαβίίοη ἴογάβ ἃ 

δἰγ Κὶς ΘΧΑΙΊΡΙΘ, ἃ8 Βυϊίτηδηη γϑραδγκβ, ἤονν δ᾽ λοσε ἸγρΟββίθ]υ ἱ! 
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15 1π Ηογηθτῖο ΟΥἐἰοἶβπη, Ὑν 1 ἢ 811 ΟἿ Ὀθβὶ νυ Ἰβῃ 65 ἀπ θχουιίοηβ, ἴὸ 
βιυσττηοαηΐ ἐμ 6 αἰ ΠΟ Ό] 165 οὐἩἨ 1η6 βίαπάϊησ ἰοχὶ. Απὰ δ᾽ που ρ ἰξ ἰ5 

ΥΟΙΥ ανϊάθπὲ ἰμαΐ ἀρίζηλος νγὰβ ποῖ ΟΥ̓ΣΊΑΙ ἴῃ 1}18 ραββασθ ἰῃ 
Ηοιηθι ἷβ γΘΥ56, 51}}} ντθ τηυϑὲ τοίη ἐμ15 γθδάϊης, ἃ5. 1Π 6 ΟἿΪΥ ὁπ6 

το Πᾶ5 σΟπ]6 ἄονγῃ ἴο ἃ8 στουπάφα οη δυϊμθηϊίς ἀοσυϊηθηίβ, 
(1 χὶὶ., 5. Ὁ. αἴδηλος). Τὶ τοτηδίηβ Ὀὰϊ ἴο δα ὰ, ἰμαὶ Κηϊσῃὶ τοραγὰβ 
Υ̓ΘΥΞ6Β 517, 3518, δηα 319 ἃ5 ΒΡυΓΙΟΟΒ, δηα 1ῃ.6 ἱπιογροϊδίϊοη οὗ βοὴ 

τὨαρβοῦϊβί. 

320-323. οἷον ἐτύχθη. “Αἴ ψ παῖ δὰ Ὀδθη ἀοῃθ,᾽" ἱ. ε., Βα ἰδ κθη 
ΡΙΪδθθ. Οἷον ἰβ ἤθσθ δαυϊναϊθηΐ ἴο ὅτε τοῖον..---ς οὖν δεινὰ πέλωρα, 
κι τ. “ὝὙΚΠδη, ἴμοη, ἀγθδάς] ργοάϊσίθβ δα οομπηθ ἴῃ 16 τηϊάβὲ οἵ 

1π6 μϑοαίοτηθβ οἵ {6 σοάβ,᾽" 1. 6., δὰ οσουγτγοά ἴῃ {6 ΥΘΤῪ τηϊάϑὲ οἱ 
1Π6 βδογίῆθθ. ΟὈβθυΥθ {πὶ ϑεῶν τηυϑί 06 σοπβίγιθα υυἱτἢ ἑκατόμδας, 
ποὶ ψυἱτἢ πέλωρα, ἰῃ8 νἱοῖπη5. Ὀθὶησ τοσαγάθα 885 1ῃ6 Ῥγορευί οὗἉ 16 

Βοά5.--- Κάλχας δ᾽ αὐτίκ᾽ ἔπειτα. ““ ΟΔΙΟΠ85, ἴΠ6η, [Ὠθγθαροη βίγαϊ σῃϊ- 

νγ87.᾽ --ἑΝδϑ»0ὲεοπροπέων. “Ἀδνθα]ησ 16 5'ση5 ἴγοτη οἡ ῃἰρὶι.᾽---τίπτ᾽ 

ἀνέω ἐγένεσθε. ““ὙΜὮΥ, ἴΠ6η, πᾶν γ86 ὈΘΟΟΠΊΘ τηυΐθ 1 ὙῦἶῚεὴ Πᾶν 

δίνθη ἀνέω, νυ ΘΡΙΖΠΘΥΓ ἀπά Βαϊτηᾶπη (7,εχὶὶ., 8. Ὁ.), ἱπβίθαα οὗ 

1ῃ6 σοτηηοη τοδάϊηρσ, ἀνέῳ. Τὶ 15 ποῖ δῇ δἀ͵]θοΐϊνθ, θϊ δὴ δάνθτῦ, 

{|Κ6 οὕτω, ἄο. ; ἀηᾷ ἰΐ ννὰ5 80 τοσαγά δα ὈΥζ Ατὶβίατομβ, ἃ85 ΑΡο!]ομὶα5 

Ἰπίοττηβ υ5. (6 Λάσνετῦ., Ρ. δ88, 15, 564.) 
324-992. ἡμῖν μὲν. “ἘῸΓ τ, ἱπάθροα,᾽ ὁ. 6., ΤΌΥ. ΟἿΤ Βρθοῖδὶ ἰῃ- 

βίγαοιίοη. Οὔβονα {πᾶΐ μέν 15 ΠΘΤΘ [ὉΓ μήν.---ὄψιμον, ὀψιτέλεστον. 
ΤῊΘ αῦβθποβ οὗ {8 οορυϊαίῖνα σοπ]ποίίοη γθηάθτα [6 οἸα56 ΠΊΟΤΘ 

Θπιρ αῖο.--τδου. “ΟΥ̓ ΜΨΒΙΟἢ." Α΄ θρὶς ἔότμ οἵ οὖ, αγίβίπρ, ἀοεογά- 

ἴησ ἴο 1η6 ἀποίθηϊ συδιητη Δ 5, ἔγοτῃ ἃ ἀἰυθβϑίβ. (Εἰψπιοὶ. Μασ 

Ρ. 614, 34.--- ϑρίίξπεν, αὐ ἰος.γ---κλέος. ἘἈρίδγτγίησ ἴο {ῃ6 πηθηϊίοῃ οἱ 

τ 5. ῬΥΟΙΡῪ ΔΙΠΘΩΚ ΡΟΒΊΘΥΙΥ.---ὡς ἡμεῖς. “80 νν8.᾽--τοσσαῦτ᾽ ἔτεα. 
Νίπ6 ΥθδΥ5 816 πηθδηϊ.---τῷ δεκάτῳ. ΞϑΌΡΡΙΥ ἔτει.---τελεῖται. ““ΑΥΘ 

Οη 1Π6 εὐθ οὔ δοίη δοσοπιρ! βῃβά. -τ-αὐτοῦ. “Ηδτα."--εἰσόκει 
ἕλωμεν. ““Ὅπι}} νγγῦ8 ΤῆΔΥῪ πᾶγθ ἰδκαθη." Μουδ ΠΓΘυΑ ΠΥ, “ ἀπὶ}} τ μὰ 
εἰπη8 Ὑγ76 ΠΠΔΥ͂ πᾶν ἴα κθη." ΟὈΌΒΕΙΥΘ ἰπαΐ εἰσόκεν 5 ἴῸΥ εἰς ὅ κεν, δηᾷ 

ΘΟΙΏΡΑΥΘ (ῃ6 1 δἴϊη Ἰάΐοτη : “δε αὐ τὰ ἐεπιριιδ, σιιο ξαρίαηιι5,,)) ὅχα. 
994-996. σμερδαλέον κονάδησαν, κ. τ. Δ. ““ Ἀοβουπάθα ΓΘΑΓΠΙΠΥ͂ ἴπ 

ΘΟὨΒΘΑ]ΌΘΠΟΘΘ Οὗ {Π6 Βῃουϊζίπρ οὗ ἴῃ6 ατθθκβ.᾽" Μοῖδ 1ἰ[θυα  γ, “ ἀἂπ- 
ἀργ (ἱ. 6.. ὈῪ τϑθάβοῃ οὗ 1Π6 ασβακβ μανίηρ βῃουΐϊθα." Τῇδ οοηηοῃ 

ἰοχί Πα5 ἃ σοϊηϊηᾶ δ Υ κονάδησαν, νΥὨϊο ἢ νν6 ἤανΘ τοιηονθᾷ, 85 ἰπ- 

τογίδγίηρ ν᾿ 1Π6 56Π56.---Γἐρήνιος ἱππότα Νέστωρ. “ΤΠ Οδγθηΐδη 
Ναβίου, {ῃ6 ΤΟΥ οἵ βίθϑαβ.᾽"" Νοβϑίου ννὰβ σδὶ θὰ “" ἀϑγθηΐδη᾽" ἴγοια 

ἃ οἷἵν οὗ Μϑββθηΐᾶ, γῇ θΥθ ἢ6 νγὰβ Ὀγουρηϊΐ ὑρ, αἴϑυ ῬΥ Οβ, ΡγΟΌΔΌΙν, 

μὰ Ὀθθη ἀδβίτογθα ὈῪ Ηθγου]θβ. ΤῊΪΐβ ρ[ᾶ 66 15 βίυ]ϑᾶ Τέρηνον ἱπ ἃ 

ἵγαστηθηΐ οὗ Ηδβὶοα ; Τέοηνα, ὈΥ͂ ὉΣΊΩΣ ; Γερηνία, ὈΥ Ῥαυςξηΐδ5 : ἀπὸ 



2350 ΝΟΤῈΞ ΤῸ ΒΟΟΚ 1Π- 

ἡ Τέρηνος )Υ ἴῃ6 5οΠοΠ151.---ππότα. ἘῸΥ ἱππότης, ἃ σοἸΙητηοη Θρ δὲ 

[ΟΥ̓ Πθῖοθβ. ΟὌΞΘΥΥΘ {Π6 ΔΌΞΕΠΟΘ οὗ 1Π6 σορυϊὰ θοΐνγθθη {ἢ 15 ννογὰ 

δᾶ Τερήνιος. ΤῊΘ Τοᾶβοη ἰβ {παΐ [ῃ6 ἴδγπὶ Γερήνιος 15 ΤΊΟΓΘ οὗ ἃΠ 

ἱπάϊ νἀ], {Π6 ΟΥΠΈΓ ΤΌΤ οὗ ἃ σΌ ΠΟΙ] ΔρΡρδ]]αϊϊοη. 

387-339. ὦ πόποι. ΟὐΟπβυ]: ποΐθ οη ὈΟΟΚ 1., σευβθ 254.---ῇ δὴ παι- 

σὲν ἐοικότες, κ- τ. Δ. ““ΑΒΒυΤΘΑΙΥ, ΠΟΥ, γ6 ἃγθ παγαηρυΐησ Κα ᾿πη- 

ἔδπΐ οἢ]Πάγθη,᾽" 1. ε., ΟΣ οοπαποΐ, ἴῃ 1Ππ5 νγαβίϊησ ττὴ6 τ ἢ 1616 

ΠΔΓΔΉΡΈΘΒ, ΤΟΒΘΙΌ]65 ἐπαΐ ΟΥΤΠΘΓΘ Ομ Πάγθπ. ΤῊΘ Θροχϑρσοίῖϊο οἴδαβθ, 

οἷς οὔτι μέλει, κ. τ. λ., ΒΏοΥΥ5 ἴῃ νη δῇ [Π6 ΤΟΒΘΓὈ]Δ ΠΟ 6 ΔΟΙΌΔΙΠΥ σοη- 

5ἰ5ῖ5.--- πῇ δὴ συνθεσίαι τε, κ. τ. Δ. "“ὙΥΒΙΠΟΥ, {Π6π, γ}1}] σὸ [ῸΓ 5 ὈΟΙἢ 

ΔΟΤΘΟΠΊΘηΐβ 8ΠπΠ6 ΒΟΥ Ρ]Θσαϑ 1 1. 6., υνῃδΐ, [Π6η, νν}}] ὈΘΟΟΙΏΘ οὗ ΟἿΓ 

Δρτθοπηθηίβ ἕο. Ασοογάϊηρ ἴο Βυϊηδηπ {[νεσιϊ., Ρ. 439, εἀ. ΕἸ5}1.), 

ὅρκιον ῬΥΤΟΡΟΙ͂Υ 5ἰσηϊῆθβ ἃ σοηίγαοϊ ΟΥ̓ ἀσυθοπηθηΐ οη οαΐῃ. Α8 ἴΐ 15 

Π6ΙΘ, Πουγ υ υ, Ἰοϊπθα νυ ἢ συνθεσίαι, ᾿ὰ ἈΡΡΘΩΥΒ ἴ0 ΤΟΥ ΤΑΙΠΘΓΙ ἴο ἃ 

ῬΙθάρσα σοππθϑοίϊθα νυ δὴ οδίῃ. 

940-841. ἐν πυρὶ δὴ, κι τ. Δ. “ΤἸηΐο [Π6 ἢγα, πΠονν, ΤΥ ὈοΟΐἢ (Π6 

ΘΟΈΠ56]5 ἃΠα ΡΙΔη5 οὗ ΠΘΓΟΘ5 ΠΑΥ͂Θ ΘΟΙΠηΘ6, ἃπα [Π6 πτηϊχοα 110 8.108, 

δηά 1Π6 τὶσῃΐ Παπᾶβ οἡ ὙΠ] Οἢ τ 161168,ἢ} ἢ. 6., ἀνγᾶν, πονν, ἱπῖο ἴῃ8 

ἔτθ ἢ 1(Π6 σοιη5615 δπα ρ]8π5 οὗ πούοθβ, ἄς. γα Βᾶνθ ρσίγθη 
ἤθτθ {η6 θχρίπδίϊοη οἵ ΝΆ σϑιβθδος, στῆο Τοραγάβ {Π15 ρΡᾶββαρα 8ἃ5 ἃ 

ΒΡΘΟΙΘΒ5. οὗ ὕπνν]}ησ ΟΥ ΤΟ] αοίαηξ νυ Ί5} ; δηά ἴπ {{|8 ορίηΐοη {86 ΤΘ- 

ΨΊΘΥΤΟΥ οὐ ΟτΥαβ᾽5᾽5 δαϊτοη οὗ 1η6 Πα σοπουτβ. (αλτῦ. ζὰν ῬΆλ1ὶ. 
μπά Ῥαά., νο]. χχχῖν., Ρ. 367.) Τῇηδ ἰγαΐη οὗ ἰΙἀθᾶ5 ἀρρθᾶῦβ ἴο Ὀ6 ἃ5 

(Ὁ]]ον5 : ΑΥᾺΥ ἢ 1η6 σου 5615, ἄο., ἰηΐο 1ῃ6 ἢγδ ; [ὉΓ [Π6Υ ΠΕΙΡ 

05. ΠΟ ΤῊΟΤῈ ; 51η66, ἴῃ ΡὈΪασα οὗἉ δοιΐπρ πρ ἴ0 ΟἿἿ Ργθυϊοαβ θησαᾶρο- 

Ιηθηΐβ, ὙῸ ἃΥ6 Ὑγαβίϊηρ ΟἿΓ {ἰπ|6 ἴῃ 1416 ἐδ! κίησ, ἕο. ΤῊΪΐβ δχρτϑε- 

βίοῃ οὗ ἃ νυ Ί5}} σΘΥ ΔΙ ΠΥ 515 ὈΘέΓου {Π6 ορίαίϊνο (γενοίατο), νυ] Ποαΐ 

τη6 Ὠνροίῃθίϊς κε, ἴδῃ ἰΐ γγ6 ρδοθ 8η ἱπίθυσγοσαίοη αἱ 1Π6 δηᾶ οὗ 

νΘΓΒΘ 841, 85 15 ἄοπϑ Ὀγ ὑοῦ, Ηθυηθ, δηὰ ὅο55, ἀπά γσϑῆπᾶθυ 1η6 ορ- 

ἰαἴῖνα ὈΥ͂ ἃ {υΐαγ6.--- ΟΌΒοτυ Θ {Παΐ {ῃ6 Θχργθββίοη ἐν πυρὶ γενοίατο ἰ5 
ΤΏΘΙΘΙΥ οὔα ργουθυθὶαὶ σΠμαυδοΐθυ, ο ἀθποίθ ἰοὺ ἀθβίγαοι!οη. 

σπονδαὶ ἄκρητοι. ΤΑὈΔΙΙΟΠ5 τηοβὲ ΘΟΙΏΓΉΟΠΙΥ οΟηβἰβίθα οὗ ὑπτηϊχϑᾶ 
νΪη6 ; Ὀὰΐ Βοιηθ Πη65, 8150, οὗ τ, ΠΟΠΘΥ, αηὰ οἰποὺ Πυϊάβ, οἰ ἢ 6 Ὶ 

ῬΌΓΘ ΟΥ̓ αἰ] αϊοὰ νυ ἢ νναΐθυ. 

342-349. αὔτως. “Τὸ πὸ ρΡυΓροξθ." --σὺ δὲς “Ὁο που, ἔπογο- 

ἴοτα."-- ἔτι. “5111, 85 Ὀθίυτβ."" ---ἀστεμφέα βουλήν. “ΑἸ ὑπΒῃΆΚοη 

ΓΘΒΟΙΥ6.᾽"--- τούσδε δ᾽ ἔα φθινύθειν, κι τ. Δ. “Απᾶ 50 }ἘὲῚ 1056 ἴο 

ΡΟΥΙΒἢ, Οη6, δηᾷ (δ΄ ἔδτγίῃθβι) ὑο, ΠΟΘΥΘΥ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀο] ]θογαιῖϊησ 

δρασί ἔγοῖὴ ἴπῃ6 ατϑοκβ ({ΠΘΓΘ 51184}} 6 πὸ ὩσσοπΊρ  Βῃ Πιθπῖ, ΠΟΊΤΘΥΘΥ, 

οἵ 1Π61]Γ ἀθβιση85) ἴο γϑίσση ἴὸ ΑΥροβ, ὈΘΙΌτΘ {Παΐ νν6 θνυδὴ Κπονν,᾿" ἄς. 

Οοτηρατα νυ] ἢ τοί κεν [6 1 αἰΐη δὲ φιιῖ. ΑΟΘὮἢ]Π165 ἀρρθασβ ἴο 6 Ὠϊηΐ- 

δά δἱ.----Δδιὸς. Θουθγηθὰ Ὀν ὑπόσχεσις. 
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880-350. κατανεῦσαι. “ Νοἀάρα ἀ55θηΐϊ." --ἥματι τῷ. “Οη ταὶ 

ἀᾶγ." Οὔδοτνθ [Π6 ἀδιηοπδβίγαϊίνθ [ΌΤΟΘ οἵ τῷ, δααϊναΐρπι ἤθτο ἰὸ 

ἐκείνῳ.--τἔδαινον ἐπ᾿. ““Ὑ 616 σοΐπρ οη θοδτὰ οἵ" --ΕΑῆρα. “Ἑαίθ." 

Βεοίίου νυ τῃ6 ἰπιτ1α] οαρὶΐαὶ, ἃ5 ννγ6 ἴᾶύθ ρσίνϑθῃ 1ΐ, πὰ ἱπάϊοαϊίησ 

ποῖ 80 τη 0ἢ ἀδβίτγαοίίοη 1156], 85 ἃ Ὀθὶπρ σαγγγίης ἀδβίγυοίίοη αἰοης 

ΨΥ] ΠΟΥ. --- ἀστράπτων ἐπιδέξι᾽. “ΒΥ δαβῃίηρσ (οτίῃ ᾿Ισϊηησ ἴο 1Π6 

τῖσαι." - φαίνων. “ΒΥ ἀϊδρίαγίηρ.᾽" --- ὕδύβθ 359 θχρίαϊπϑ ὑνῃαΐὶ ἰ8 
τηθδηΐ ὈΥ̓ κατανεῦσαι ἴῃ Υ. 950. 

τῷ. ““ὙΠοτγοϑίοσϑ." --- τίσασθαι δ᾽ Ἑλένης, κι τ. Δ. ““Απά (θοίοΥο) 

6 δὰ8 ἀνϑηρσϑὰ 1η6 νϑχαίίοηβ απα 106 στοδηβ ([πὰΐ πάνθ Ὀθθη ἢ 5) 

ΟΠ δοσουηΐ οὗ Ηεοϊθη." Βυϊζίπμηαπη ([μεχτἰ., Ρ. 4939, δεφᾳ. εἀ. ΕἸδλὶ.) 

τη Κ65 ᾿Ελένης ἈΘΥΘ 1η8 σαηϊεῖνγα οὗ {Π6 500] 6οΐ, ἀηα Τοίδυβ {π6 νου 

ΟΥ̓ 1Π6 ραββᾶσθ ἴο 1068 νϑχαΐϊϊοηβ δηά 5β'5}β οὗ ἴΠ6 τθρθηΐαπὶ Ηδϊθη. 

8 Βᾶνϑ ργϑίδισγϑα, ὨουυΘΥΘσ, ἴὸ ΤΌ] ονν ΝΑ σοβθδοῦ δηὰ ϑιϑαἀθιτηδηη, 

ἴῃ τοραγάϊησς Ἑλένης ἃ5 1Π6 ΟὈ͵ ΘΟ. 6 ΟΥ̓ συ 58] σϑηϊοῖνθ. ΤῊΘ τϑίδυ- 
ΘΠ0Θ ἰβ8 ἴο {ῃ6 [0113 δηὰ ργϊναῖ!οη5 δηάαγθα ὈΥ 1ῃ6 ατγροκβ ἀυτίησ 

1ῃ15 Ἰομσ- ρΡγοίγαοιθα νναΥ, πα {ῃ6 ἰά6α 15 γ08}} ΘΧργβββϑά ὈῪ 1Π6 βοῖιο- 
᾿ἰαϑέ ἴῃ 1η6 ἡ ϑηῖοθ Μϑ8., ἃ5. ΦΌ]]οννβ : τιμωρίαν λαδεῖν ἀνθ᾽ ὧν ἐστε- 
νάξαμεν καὶ ἐμεριμνήσαμεν περὶ ᾿Ἑλένης. 

858-961. ἁπτέσθω. “1.6ἱ ὨΪπὶ ΙΔΥ ΠοΙά οὗ," 1. 6.) Τ0Υ 1ἢῃ6 ρΡᾳγροβο 
οἵ ἀτασρὶπο ἰξ ἀοννη ἴο [Π|8 568.---ὁΘθάνατον καὶ πότμον. ““Ῥοαίῃ ἀπὰ 
(αἰ. Οἴδη υπϊϊθὰ ὈΥ ΗΟΙΠΘΓ ; 85 δἰβὸ ϑάνατος ἀπά μόρος.---αὐτός 

τ᾽ εὖ μήδεο. ““Βοίῃῃς ἀδ᾽Ὀθγαΐθ νν6}} 1 γ 561 Ῥαββονν ἰγδηβιαΐθβ 
[Π15. “)}μ586 βεἰῤξὲ σοὐὲ εἴπεπ Βεδβοίιι55,᾽" ὃ. 6., ΤΟΥΤὴ ἃ ΤΟΙ 6 {Πυβο], 
ΤΗΐβ, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, 18 ἱποοηβίβίθηϊξ νυ ἢ πείθεό τ’ ἄλλῳ.---ὅττι κεν εἴπω. 

Νοῖ δαᾳυϊναϊθηΐ ἴο ἐάν τε εἴπω, Ὀυϊ ““Ὑ Παίβοθυθ 1 5}8}} Βα  (ἰ ποιὶ 
ΡΟΓμ,).᾽ 

362-908. κρῖν’ ἄνδρας κατὰ φῦλα, κ. τ. Δ. ““ϑεραγαῖθ, ΑσδῃηΘΙΠΠΟΠ, 
1Π6 τθῃ ὈΥ͂ ἰγίθ65, ὈΥ [ἀπη}165.᾿᾽ ΒΥ φῦλα ἅ16 ΕΓ τηθδηΐ {γ0 65 ΟΥ̓ 

αἰδηβ,. ργοθθθαϊηρ βοὴ ἔγοπ ΟΠ6 ΘΟΙΏΤΠΟΙ ΡΓΟΡΘΠΙΟΥ ; ΟΥ̓ Φρῆτραι, 

ΟἹ 1868 ΟἾΠΘΥ Παπά, 1ῃ6 βεύϑθγα: (Ἀγπη }165 ΟΥ Κιπάγθαβ σοιηροβίησ ἃ 
ττῖθθ. Ἠδποθ ΗΘΥΠΘ ΤΟΙΊΔΓᾺΒ : “εΥ ρορμῖος εἰ φεπίες ἀϊδβροδιϊ ρμρ- 
παγιπε μαιά ἀκπδιε εἰ απέεα ; πιπο αμίοηι ἵπ ἐρ5158 ροριίϊ8 πουπι ἀϊδοτῖ- 
πιὸπ βὲ βεσμπάικηι σΘΠΘτὰ ϑεὰμ 5. }Ὑρ65 αὖ εοάσπι αἰείογε ἀεάπείας ; εἰ ἵπ᾿ 
ἠϊξ ἐἐέτιπι διηὶ ΓΆΤΩ Π125.᾽-τὡς φρήτρη φρήτρῃφιν, κ. τ. Δ. ΤΠ οδ]θοὶ 
οὗ 118 ΠΟῪ δγαησθηηθηΐ ἰ8 πη] ΞΌρροΥΐ, [ῃ6 Τηθιηθο 5 οὗ 1Π6 

Β81ὴηὴ6 ΤΑΓΩΪΠΥ δηα οἰδη δἰἀϊης ΟΠ6 δΔηοίῃογ νυν ἢ 1Π6 στθδῖου 268], οα 

δοσουπῃὶ οὗ {Π6 {165 οὗ Κἰπάγοά.----καΐ τοι πείθωνται ᾿Αχαιοί. “Απὰ ([ῦ 

16. ΟὙΘΘΚβ 5}.8}} ΟὈΘΥ {Π|66 (π᾿ {5}, 1. 6., 5141} ΘάτγΥ (ἢ ἷ5. μίδῃ οἵ 
τὨΐπθ πο {01} δῇξδοί. --- ὅς ϑ᾽ ἡγεμόνων κακός. ““Βοῖῃ νγῆδΐ ὁπ6 οἵ 

[Π6 ἸΘδά ΓΒ ἰβ σου Υ Υ.᾽" ΞΘΌΡΡΙΥ ἐστί.-ττικ᾽ ἔῃσι. “ΜᾶΑΥ θ6." --κατὰ 

σφέας. “ΒΥ {Π6ΙΏ56Ι|Υ65,᾽" ἱ. 6., ΘΔ ἢ οἰδη ὈΥ ἰΐ56] ἢ, ἀπά ϑδοὴ ΤὉΓΩΥ 

ΟΥ̓ ΤΠ οἸδη 4150 ὈΥ͂ 1561} 
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γνώσεαι δέ. ““Απᾷ ποὺ γγΠὉ Γατί ΠΥ Κηον,." ΟὈΒΘΙγΘ {Π6 6πε 

ΡὨδίϊς υβᾶρ6 οἵ δέ, αἴϊου γνώσῃ ἔπειθ᾽ ἴῃ ν6γ56 868 .---εἰ καὶ ϑεσπεοσΐῃ, 
κι τ. Δ. ““ὙΥΒΕέΠοΥ ἰποὰ τὲ θνθη ποῖ σοϊηρ ἴο 5801 {Π6 ΟἿ Ὀγ (ῃ6 

Ῥινίπο νν}}}, ΟΥ ὈΥ̓͂ {Π6 σονγαγάϊοθ οὗ τηθη, ἀπά {Π 6} ἱπχρουίθποθ ἴῃ 

νγὰγ." ὙΠ ϑεσπεσίῃ ΒΌΡΡΙΥ βούλῃ ΟΥ̓ μοίρᾳ. 

970-378. ἡ μὰν αὖτ᾽, κι τ. Δ. “ΟΥ̓ ἃ ἔτυϊῃ, ἀσθα ὑνδυτίοῦ, {Ποὺ 

δϑαίη, ἰῃ 1Π6 σαιῃοσίησ οὗ 1η6 ΡΘΟρ]θ, βυγραββϑβί ([1Π βᾶσθ ΘΟ. Π56]) 

1Π6 5οη5 οἵ {η6 αὙθοκβ.᾽" Μοῖδ 1 ΘΓΔΠ]Υ, “ πῃ [6 ΔΒΒΘΙΩΌΪΥ,᾽ 1. 6.) 

οὗ 1η6 ἴοτοθβ. Οὔβοεν [Π6 ἔοσοθ οἵ αὗτε : ποὺ βυγραββθβῖ ἴῃ {ῃ6 

ῬΌΘΙΙΟ Δ5ΒΘΙΊΌΪΥ, Δ Ι͂ΘΥ μανὶπσ ΒαΓραββθα ἴῃ {Π6 ΡΥγαΐθ Θοποῖίδυβ οὗ 

{η6 ατϑοΐϊδῃ ῥγΠ668. ---αἢ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ, κ- τ. Δ. “ἜῸΥ ψου]ὰ 

{μδῖ, Ὀοΐἢ ἔΔΊΠΘΓ 7ον 6, ὅζο., [Π6γ6 ὑγθσθ ἴο πη6,᾽ ὅἄτα., ἡ. 6., γου]ὰ ἴο 

72ογθ, ὅζο., 1 μδα.---τῷ. “1η 1ῃᾳ4ΐ ανθηΐ." Μόο.γδ ΠΠΈΘΓΔΙΥ, “ὉΥ {πᾶΐ 

τηθδη5.᾽"---ἠὀμύσειε. "ΤῺ γοῖὺ ἠμύω, ΜΏΘη 15 ΔΡΡ]16α ἴο οἸ[165, γ- 

ῈΥ5 ἴο {Π61Υ Βπκίησ ἴῃ ΤῸΪ]Π5. 

975-919. ἄλγε᾽ ἔδωκεν. ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ ὈΟΟΪΚ 1., γ6Γ58 96.---ὅς με μετὰ 
θάλλει. “Ὑπὸ Πυ1]5 τη6 ἰηΐο 186 τηϊάϑὲ οὗ," (Οοτήρατγα Καληον, ᾧ 

614, 111.) Μοτθ {ᾺΓ6Θ]Υ, “ΨὙἘὴῸ ΚΘΘΡ5 ΘΟ ΙΠΌΔΙΥ ᾿ηγ οὶ νη τη6 1η.᾿᾽"--- 

ἔγω δ᾽ ἦρχον χαλεπαίνων. “ΑἸΔΑ1 τνᾶβ {Π6 ἢγδί ἴο ὈΘΟΟΙη8 ΔηρτΥ." 

ΟΌΒΘΥγ 6 ΠΘΥΘ ἴΠ6 1586 οὗ {Π6 ρΑτίοἰρ]6 ἴου [Π86 ἰηδβηϊέῖνθ. ΤῊ ΪϊΒ σοη- 

ΒΙΓΟΟΙΟη 158 ΤΟΡΌΪΑΥ ἡ ἢ νου οἵ θαρσίηηΐηνσ, οθαβίησ, ὅθ. ΟΌΞΘΙΨΘ, 

Α͵50, [αὶ ἄρχεσθαι 15 βοᾷ νὴ 1Π6 ἱπῆπηϊνθ, θη 1ῃ6 ποίΐοη οὗ 

1ῃ6 ἀδρβπάδῃηΐ υϑὴῦ 15 ΟΠΙΥ͂ ἴῃ ᾿πίθηΐίοη, ποῖ ἰη δοῖ. Τῆαβ, ΤἼμοψά., 

1., 107, ἤρξαντο καὶ τὰ μακρὰ τείχη ᾿Αθηναῖοι οἰκοδομεῖν : Ὀαπΐ οἰκοδομ- 

οὔντες ΜΝΏΘηῃ [ἴΐ [5 δούι 8 ΠΥ θοσῦῃ. (Κάλπετ, ὁ 688, νἱ., ᾿. 817, εἀ. “7ε1. 

ἔς γε μίαν βουλεύσομεν. “ΨΥ Θ 5[)8}1 σοΙηθ ἴο {Π6 ΞΔ1η6 ἀθίβιτηϊηᾶ- 
(οη. ΜῈ) μίαν ΒΟρΡΡΙΥ βουλήν, ἀῃ σοτηραᾶγα {Π6 δχρὶϑπαίίοη οὗ 

ΝΑ ΡΘΙΒΌΔΟΝ : “ ἐέα σοπδιζέατο τὲ δεπίεπέϊα πὶ τππιιπι σοπδνιν πὶ." 'ΤῊΘ 
τϑίδυθποῦ ἰ5 ἴο {ποὶγ Ὀθοογλίησ Γοοοηο θα ἴο ΟΠ6 ΔποίΠΟΥ. 

981-984. ἐπ. δεῖπνον. ““ἼῸ ΥΟΙΓΪ Τη68]. ΤΠ ΤΟΥ ηρ' Π16Δ] 15 
66 τηθᾶηΐ. [Ι͂ἢ Ἠθοιηθῦ, 1ΠηΠ6 ψοτὰ ἄριστον ὈΠΙΓΟΤΠΉΪΥ͂ ΤηΘ8Π5 18 

ΘΑΙ͂Υ,. 85 δόρπον 4068 {6 αἴθ τη68] ; Ὀυΐ δεῖπνον, ὁπ 1ῃ6 ΟΠΘΥ παπᾶ, 

ἰβ υϑ64 [ῸΓ οἰ ἴΠΘΥ, ἀρΡρΑγΘΉΤΙΥ νυ υΐ ΔΠΥῪ ΤΘίδυθη 8 ἴο {ἰπη6. --- ἕνα 

ξυνάγωμεν "Δρηα. “Ἰη ΟΥ̓ΘΥ {παῖ νγ0 6 ΠΙΔΥ͂ Ἰοΐῃ Ὀδ1{16. Α σοποῖβα 

ἴοσιη οὗ δχργεβϑβίοῃ, ἴὉ0Υ ἕνα ξυνάγοντες τοὺς λαοὺς ἐγείρωμεν "Αρηα.--- 

εὖ δὲ ϑέσθω. ““Απὰ σοΐ τοδαν νν6}],᾽ 1. 6., ἢᾶνϑ ἴζ ἰῇ σοοᾶ οΥ̓ΘΥ, 

δηἀ γρδαν 1ῸΓ ἀοίίοη. Οοἴηρατθ Ῥαββονν, ΟΥ̓ ὄγίθυῦ., 8. 9. τίθημι, ὃ. 

1ϊ.,) 6.---εὖ ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν. “: Ἡανίησ Ἰοοκροᾶ νγ8}} αθοαΐ Πἰβ ομᾶτ- 
ἰοΐ,᾽) ὁ. 6.,) τουπά δϑοαΐ ᾿ὑ ; Πανίησ σΑΥΘ ΠΥ Θχδατηϊπηθα ἰδ οη 8}} 51465. 

Ὗγ8 Βᾶνϑ ρίνθη ἀμφὶς ἰὼν ψὶἢ Βρ᾽Ζποσ. Ηδυπθ, ΠΟΘΥΘΥ, ΤΟ 15 

[Ο]]ονν δα ὃν Βαυϊίηδπη “[εχιὶ., Ρ. 104, εὦ. ΕἸδ}1.}, 15 ἴῃ ΤΆΟΥ οἵ ἀμ- 
ὀιιδών. 
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886-399, οὐ μετέσσεται. “5)8}} ποΐὶ Θηβιθ." Μογθ ΠἰτογΆ]ν, 

τ 5}}8}} ποῖ ἰηϊθύνθηθ.".--- διακρινέεε μένος ἀνδρῶν. “" 5.4}} ρᾶγὶ τ 
σταίη οἵ {Π6 οοιηθαίδηϊβ." ---ἰδρώσει μέν τευ τελαμὼν, κ. τ. Δ. “ΤΗΘ᾽ 
Βίταρ οὗ 16 τιδη-ρτοϊθοϊίησ 5Βι 61] 4 ἀγτουπὰ 16 Ὀγθαβὶ οἵ ϑᾶσῇ οη8 

Β8)8}} θ6 πιοίβι νυ ἢ 5 δδΐ ἢ ἀηα (ΘΔ ἢ 0η6) 5Π8}} Ὀ6 [αιἰσαθα 85 τὸ ἢἰβ 

δαπὰ τουπὰ δθουΐ {Π6 Βρθδγ.᾽"" Μοιδ ΠΟΥ ΑΙ, “ἡ 16 ΒρΡΘΑΥ τοιηᾶ 

δθουΐ " ὙΤῊΘ Οτἴθοὶς ὑναυσίοῦ μα ἔννο βίγαρβ Οὐ Ὀ6Ι15 ραββίπ ΟΥΘῚ 

85. ὑγθαβί, ΠΟ 1ῃ6 Βῃου θυ ἀοννηνγασὰ ; ποῖ, ΠΟΥΘΥΘΥ, οὐοββίηνσ 

Θδο ἢ Οἴου, θὰ Ὀοΐῃ οἡ 1ῃ6 5ΆΠ16, {παΐ 18, οἡ 1Π|6 ἸαΙϊ 5146. Οπθ οἵ 
{1656 Βῖγαρβ βΒυρροτίθα {Π6 βινογὰ ; 1Π6 οἰ Υ, ὑν Οἢ τνὰβ ἸαΎσΘΓ ἀπά 

Ὀτοδάθυ, 6 βῃϊθϑι 4. Τηΐβ Βθοοπα βίχγαρ ΟὐὁἩ 6 Ιὰν ΟΥ̓ΘΥ 1Π6 ΓΟΥΠΊΘΥ. 

--καμεῖται. ΟΌὈΒΘΙΥΘ 1Π6 Θηηρ!ογιηθηΐ οὗ 16 ταὶ 16 ἴῃ ἃ ραββίνθ 

56η56. ἴῃ ΤΘΔΙ ΠΥ, ΠΟΥΜΘΥΘΥ, ἃ τηΐϊάἀ]6 τηθαπίπρ 51}}} ἸυὙΚ8. ΠΘΥΘ : 
ἐκ 58ῃ8}} δ 056 ΠἰΠΊ56]Γ ἴο 101]. Οὐοτηρατγα Κῶήπεν, ᾧ 364, εὐ. 160. 

μιμνάζειν ἐθέλοντα. ““ ΝΥ ΙΒῃΐησ ἴο ΠησοΓ." ---οὖ οἱ ἔπειτα ἄρκιον 

ἐσσεῖται, κ- τ. Δ. ““ΤΏΘΥΘ 5811] 06 ποίησ ἡΠθυθαροη οἡ ΨΜΜΪοἢ Π6 

οδι ΤΟΙΥ ΤῸΓ δϑοδρίηρ ΤΌΤ 16 ἀορβ ἀπά δῖγά5,᾽ ἐ, 6.,) {Π6Υ6 58)8}} 8 

ποϊῃίην ἴο σῖνθ ΠἰπΠὶ ΔΗΥ͂ γ» 61] -στουπε θα ΠΟρ6 οὗ δββοαρίησ, ἕο. γε 

αΥ6 τη θγθὰ ἄρκιον ἢΘΥΘ ἰῃ δοοογάδησθ νυ] ἢ 1Π6 ΘΧρπαίίοη σίνθῃ 

ἴο ἰξ ὉΥ Βυϊιτηᾶπη ([μεχὶϊ., 85. Ὁ.). 10 Ἄρρθᾶῖβ ἴο 06 δαυϊναϊθηΐ ἰῃ 
ΒΟΠῚΒ ἄθρυθθ ἴο ἕτοιμον. . 

394-997. ᾿Αργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, κ. τ. Δ. “Τὴ αΥ̓́ΘΕΚΒ, ἐμ υθῦροι, 
θθσᾶη ἴο Βμουὺΐζ Ιου], ἃ8 θη ἃ γᾶν 6 (Τ08γ5) ἀσαϊηβί ἃ ἸΟῪ 5ΠΟΥΓΘ, 

ψ θη 1Π6 βουῖἢ ννὶπα, μανῖηρ ΘΟΙΏ6, 58|4}} ραϊξ ἴ ἴῃ τποίϊίοη, ἀρσαϊηβί 

ΒΟΙΊΘ Ργο]θοιηρ ΤΟ Κ.᾿" ΟὔΒΘΙΥΘ 1Π6 6]1}ρ515 ἴῃ κῦμα, ννὩϊ ἢ ἰΒ 10 Β6 

ΒΌΡρΙ!Θα ὈΥ ἐάχει. ΟΌὈΌΞΒΘΥΥΘ 4150 {ῃ6 ρθουν ὈΟΙ]άη655 οὗ 186. ρϑυ- 

βοηϊποαίίοπ, νγῃ θη ἃ 1ἰ6γ8] ἐγαπβιαίίοῃ ἰβ σίνθη : “"ἂ8 θη ἃ ψαΥΘ 

δἠοιιί5." -5Ξροὔλῆτι σκοπέλῳ. “ΤῊΪΒ 15 ΤΠΘΥΘΙΥ ἃ ΤΟΥ͂Θ 5ρθοῖδὶ ἀθῆηϊ- 
τοπ οὗἉ(Π6 ἰάθᾳ σοηίαἰποα ἰῃ ἀκτῇ ἐφ᾽ ὑψηλῇ, ἀπὰ 15 Θρθχϑρϑίίοδὶ ἰὸ 
1παΐ οἸΔ0.56.---Αβ τοραγάβ ὅτε κινήσῃ, ΘΟΙΏΡΑΥΘ ὈΟΟΚ ἰ., γθβθ 80. 

τὸν δ᾽ οὔποτε κύματα λείπει παντοίων ἀνέμων, κ. τ. Δ. “"ἘῸΓ 1815 
1Π|6 ὈΠΊΟνν5 γαϊβϑαά ὈΥ 411 Κίπάβ οὐ νυν πα ΠΘυΘΥ Ιθᾶύθ, ΘΠ ΣΠΘΥ ΔΥΪ56 

ἴῃ {Π18 φυδγίθυ ΟΥ̓ ἴῃ {παΐ,᾽ ὁ. 6.7 168. ὈΠΙΟνγ5 γαϊβθα ὈΥ ΘΥΘΥΥ ννἱηὰ, 

ΠΟ ΠηδίζοΥ ἔγοσα ναί ροϊηΐ ἴξ σοῖηθβ. Τὴ σοιηπιᾶ ΔΕ Υ λείπει, 
νΠΙοἢ ἀρΡρΘΔΥΒ ἴῃ 1Π6 ΤΑΙ ΠΑΤῪ ἰθχί, τησβὲ Ὀ6 τοπηονϑά, βίποθ κύματα 

15 ἴο Ὀ6 )οἰποᾶ ἴῃ σοηβίτποιϊίοη υνἱἢ παντοίων ἀνέμων. 80 νγ8 ἢᾶΥθ 

νέφεα ἀργεστᾶο Νότοιο (1|., χὶ., 305); ἃπᾶ ἄελλαι “παντοίων ἀνέμων 

(Οἀά., ν.» 304). ἔν 6 τϑίδϊη [Π6 σοτηίηοη ροϊπίίησ, παντοίων ἀνέμων 

θΘοοιη685 ἴΠ6 σϑηϊεῖνθ δυβοϊΐθ, ἀπὰ πηϑὲ Ὀ6 γθηάθγθά, “ ἀυτίηρσ 8}} 
Κιπ 5 οὗ νυνἱπα5,᾽" 16 γ6 θθὶπρ ἤθη ἃ 6] ρ518 οἵ ὄντων. Τηΐβ, πονν- 

ΒΥΘΥ, ἰ5 ἀθοϊ θα ]ν ἱπίδυϊς γ. --εγένωνται. Ἐδίδυτίηρ, οὗ σουγ56, [0 186 

ψἱπ5, ποῖ ἴο κύματα. Ἰῃ Ἰκ τ ὦ 0856, {Π6 τοαάϊησ νου ἢανθ 
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θ6θη γένηται, ΜῈ ἸΟἢ ΞΟΠῚΒ ΔΡρΘΔΓ ἴο ἢᾶγνα σίνθη ποῖ θπίυ, Ὀὰΐ τ ῖο 
[6 5οῃο]Ἰαβέ ὙΘΥΥ͂ ΡΓΟΡΘΙῪΥ σΟΠΘΙΏη8. 

398-400. ὀρέοντο. “ΤΏΉΘΥ πιδάβ ἃ τι5}." Τὴδ ἱπηροτγίθοϊς οὗ 
ὀρέομαι, ἀπ ποῖ ἔτοιη ὄρνυμι. ΝΑσΘΙΒΌΔΟΝ τοιηοναβ [Π6 σΟΙηΠηᾶ 
ἴϊου 115 τνογὰ, ἀηὰ σοπηθοῖβ ἴδ ΟἸΟΒΘΙΥ ἴῃ σοηβίγαοίίοη τυ ἢ κεδασ- 

θέντες, 50 ἃ5 ἴο ΠΊΡΙΥ ἃ τυβμΐησ Οηνναγὰ ἴῃ βοαίίεγαα ογάθσ. Τ}ῖ8,. 

ἔονγουοῦ, 15 φαϊ8 ΠηΘΟΘΒΒΑΥΥ.---κεδασθέντες κατὰ νῆας. “ Ἠανίησ 

ἀἰβρθυβθα {ῃϑιηβ νυ 65 'ἴπ 8ῃ ᾿ἰπβίδηξ διηοησ [6 5}1ρ5." Οὔβογτα 1ῃ6 

ἕστο οὗ 1Π6 δογὶβί, δῃηὰ 1ῃ6 διπῃρὶ ουτηθηΐ οὗ 106 ρᾶββίυβ ραγίίο!ρ!8 ἴπ 

ἃ τηϊά 16 56η568.---ῳῆας. ΤΠ 5ῃϊρβ, ἰδ ΜΠ θ6 Ταπηθιηθογθ, ὑγοσα 

ἄγαν πῃ ΠΡ ΟΠ 5ΠΟΥΙΘ, δηᾶ ἰἢ6 Πυΐϊβ Ε͵Θ ἰπ {Π6ῚΓ ἱπημηθαϊαίθ υἹοϊ ηϊέγ. 
--κατὰ κλισίας. ““ΤὨΤΟΌΡΒΟΣϊ {Π6 ἱοηΐ5.᾽" --ἔρεζε. ““Βεορσδη ἴο ΟΥ̓ῈΥ 

ΒδΟΙ ΗΓ 6." ΒΌΡΡΙΥ ἑερά. ΤῊΒ [}] [ΌΓΠῚ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ὈΟΟΚ 1., γ 656 147. 

ΟὈΟΙΏΡΔΓΘ ΥἹΓΡῚΙ (Εεῖορ'., 111... 17), “ Οἰπι ζαοσίαπι υἱέω ἃ »τγο Γτγιισιδιι5." 
-τἄλλος δ᾽ ἄλλῳ. ΤῊΘ τηδδηΐηρ ἰ5, [μΠαΐ δᾶοὴ Κἰπάτθα βδογιῆςθα ἴὸ 

115 οὐῃ ἐπέθιατΎ ἀοἰέγ. 

402-410. ὁ ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων. “δ, 1Π6 Κίησ οἴ τηδη, Αδα- 
ΓηΘΙΏΠΟη.᾽"---πενταέτηρον. “ΕἾΥΘ γϑδγ5 οἷά." Απά, {ῃογϑίοσθ, ἰῇ 

[1] υἱροῦτγ.---κίκλησκεν δὲς ““Απᾶ Π6 ἰην θὰ (10 {Π6 5δοτιῆςο).᾽- 

Παναχαιῶν. “ΟΥ̓ 8}} {η6 ατεοκβ." Τῇδ πδᾶῖηθ ᾿Αχαιοί ἢδ5 ἃ Ἱ Δ ΘΓ 

ἨἩοτηθσῖο τηθδηΐηρ ἴΠ8πη Εἰ ΠΘΥ ᾿Αργεῖοι ΟΥ̓ Δαναοί.---πρώτιστα. “ ΕἸγδῖ 

οἵ 8]}.᾽ --Αἴαντε δύω. “Τῇ ἔνο Α)]αχϑβ." ΑἼαχ, {Π6 βοὴ οὗ Τοϊα- 

ΤΏ0Π, ὙΠῸ 6 1ῃ6 ϑδδιηϊπίδηβ; ἂπᾶ Α͵ᾶχ, [Π6 βοὴ οὗ Οἵθαβ, σγῃο 

σοΙϊῃτηδηθθα [ῃ6 Π,ΟΟΥΔΠ8.-- Τυδέος υἱόν. ὨΙοΠηΘάΘ6. 

αὐτόματος. “Οἵ δὶ οὐ δοοογὰ." ἨΗδ οᾶτηθ, δοοογάϊηρσ ἴο Οτι- 
585, υπἰην 64, Ὀδοδ.56 ἢ τῦᾶ5 16 ὈΤΟΙΠΘΥ οὗ {Π6 ΤΩΟΠδ ΤΟΝ, δηὰ ποϑά- 

δα, {ΠΥ θοσθ, πὸ 5ρθοῖδὶ βυϊμητηοηβ. Νοΐ 5δο. Ηθδ οϑζηδ οὗ ἢΐβ οὐγῃ 

δοσοτγά ἴο δά ἢἷβ Ὀσοί ΠΟΥ ἴῃ 1Π6 ΡΥΘΡΑΥΔΙΙΟΠΒ (ΟΥ̓ 1Π6 5ΔΟΙΙ ΓΘ δᾶ [Π6 

αἰίεπάαπί θαπααεοῖ.--- βοὴν ἀγαθός. ““ αοοά δἱ 1[Π6 Ὀδ.116- 5 Ποῦ, 1. ἐ.» 

ὈΓΑΥ͂Θ ἴῃ Ὀδ[116.---ὔδεε γὰρ κατὰ ϑυμὸν, κ. τ. Δ. ““ΕῸΓ Π6 ΚΟΥ ἴῃ 
Ὧ15 τηϊπὰ ἤονν Πἰβ ὈΤΟΐΠΘΥ νγὰβ ΤΟΙ η σ,᾽ ἢ. ε., το] ησ ἰῃ 1Π6 ργθραγαᾶ- 

τἰἴοη5. [1 1}6ΓᾺ]]Υ, “Π6 Κηθνν ἢΪβ ὈΥΟΙΠΘΥΙ ΠΟΥ 6 τῦᾶβ ΤΟ] ησ.᾽" Α 

γγ6}1-Κπονγη ατθοῖς ἰἀϊοιη.---οὐλοχύτας ἀνέλοντο. ΟὈΙΏΡΑΓΘ ὈΟῸΚ ἱ., 

ΨΘΙΒ6 449. - 

412-418. κελαινεφές. “" ΒΙΔΟΚ-οἸου ἀ- ΟἸ]Θοιησ ἀο {Υ.᾽" --- αἰθέρι 

ναίων. ΜΝοταβ ἱπάϊ!σαίνθ οὗ σϑίθ ποθ ΓΘ ΘΟΙΏΠΟΗΙΪΥ͂ υ56ἀ ἴῃ 1Π6 

ἀαΐϊνα ψιπουὺΐ ἃ Ῥγέροβιιίοη, Βῖποθ 115 σᾶβθ ἢδ5 [0Γ 115 ἰᾳ πάδτηθπηίδὶ 

δἰσηϊδοαίίοη 1Π6 ἰάθα οὗ βΞρᾶ6θ, ἴῃ Ὑ ]Οἢ δΟΙΥΥ, ΟΥ ΤΏ6 ρου συ οἵ 

δοίίοη, 0 1465.---μὴ πρὶν ἐπ’ ἠέλιον δῦναι, κ. τ. Δ. “αταηῖΐ {παῖ (Π8 

ΒΌΠ ΠΙΔΥ͂ πΠοΐ σὸ ἄονγη, δπηὰ ἀδγκπθββ οομηδ οἢ, Ὀδίοτο ὑπαὶ 1 ΠᾶΥΘ 

οαβδὶ ἄονῃ μϑδαϊοησ Ῥυΐδπι 5 ραϊασθ, υυσαρρθᾶ ἴῃ ἢδπη65," ἄς. [ἢ 
1656 [ΟΥΠῚ5 οὗἉ ἱπγοοσαίο Ἵ 6 γ6 Ἄρρθδῦβ ἴο ὃὉ6 δη 6} ρβὶβ οἵ δός, οἱ 
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ποίησον, οΥ γένοιτο.---ἰπ’ ἠέλιον δῦναι. ΤῊΘ Θχργαββίοη ἐπὲ....... δῦναι 

ΟΟΘῸΥΒ ΠΘΓΘ [ὉΥ (Π6 ΟΠΙΥ {{Π16 ἴῃ ΗΟΠΊΘΥ νυν ἢ} ΥΘίθυθ ποθ ἴο 1Π6 βοιϊπσ 
88; 8η4, 85 ἐπί ἰπ {ῃϊ}5 ρΡᾶββαρθ ἰ8 ποὶ ΘΆ5Ὺ ἴο Θχρί αἷπ, ΝΆ σθιβθδοι 

ΤΘΟοΙηπιθηἀβ ἰῃαῦ νν6 τοδὰ ὑπ᾽ ἠέλιον δῦναι, ἀπά 6 σοΙηραῖο5 Οά., 

{ϊ]., 385, δηὰ Οά., χ., 191.---πυρὸς δηΐοιο. ““ὙΜΊ ΠοΟΒΕ 16 ἤγθ." Οὐ- 

Β6ΥΥΘ ΠΘΙΘ {π6 σθϑηϊῖνο οὗ [68 ΒΟΌΤΟΘ ΏΘΠΟΘ 1Π6 δοίϊοῃ δ.Ϊ568. 

πα σοπηραγο Κῆλπεν, ὁ 484, Ρ. 126, εἰ, «εῖ. 

ῬἙ κτόρεον δὲ χιτῶνα, κ- τ. Δ. “Απάᾶ Πᾶνθ βθνϑυθὰ δἃτουηα ἢΪ5 

Ὀγθαβὲ 1Π6 τὰηϊὸ οἵ Ηθοιοῦ, τοηΐ ὈΥ ΤΥ ὈΤΔΖΘη ΒΡΘΑΓ.᾽" [ΠᾺΘΥΔΙΙΥ, 

“«γρῃηΐ ΒΥ 1Π6 Ὀγα55.᾽ ΤΠ δχργδββίοη χαλκῷ ῥωγαλέον ΒΘΥΨΘ5 51}}} 

ΓΑΥῚΠΘΥ ἰο δχρίαίηῃ 1π6 τηθαπίηρ οἵ δαΐξαι. ---- πρηνέες ἐν κονίῃσιν. 

πλεῬΊΟΠ6 ἰπ 186 ἀιιϑι,᾽ ὁ. 6.9. βίσαι μα ουΐ οἢ {π6ὲγ ἔδοθβ ἴῃ 16 ἀμί. 

419--492. οὐδ᾽ ἄρα πώ, κ. τ. Δ. “Βυϊ ποῖ γοῖ, ΓΠΘΥΘΌΡΟη, ννὰ8 1ῃ 6 

50ῃ Οὗ ϑαϊυγῃ 8ΟσοΙ μ 5 ΐησ ἰζ ἔῸΥ Ὠἰπη.᾽" ΟὔὈβθῦνο {Παΐ ἐπεκραίαινε 

δίδηβ ἢθγθ ψ]πουὺΐ ἂπ οὈ]δοῖ, νυ Ὠΐοἢ, νῇθη βαρρ! θα, 18 σΌ ΟΥΑΙ Ὺ 

ἐέλδωρ. (ΟΟΙΊρΡάΓΘ ΒΟΟΪΚ ἱ., γϑύβθ 41.---πόνον δ᾽ ἀμέγαρτον ὄφελλεν 
“Βαϊ ἱπογϑαβϑα {πο ὶγ βανϑσα 10]].᾽ 

ΤῊ δηβαίησ Πἰπ65 (421--432) ἤᾶνθ δΙγθδαυ οσουτγγοα. ἰη ὈΟΟΪΚ Ι., 

ΥΘγ586 458, 5644.5 ΝΥ] [η6 Θχοθρίϊοη οἵ ἃ ἔδυνν [ὉΥΓῚ5 οὗἩ ΘΧρυ ββίοῃ.---- 
ἀμπείραντες. ““Ἡδνίηρ 5Βρ 164." --Ἶκείρεχον Ἡφαίστοιο. ““ΤΏΘΥ 

[614 ὑῃθ τὴ ΟΥ̓ΘΥ 1Π6 ἢγθ.᾽" ΟὈΒΘυνΘ [ῃ6 σοηϊπυθα δοίΐοη Θχργθββρᾶ 
ὈΥ 1Π6 ἱπηρογίθοϊξ, 

438-440. Τερήνιος ἱππότα Νέστωρ. ΟΟοηξαϊξ ποθ οἡ συ ϑ 58 33θ.--- 

μηκέτε δὴ νῦν αὖθι λεγώμεθα. ““Νὸο ἸοηροΥ, ἃ 1:18 ΨΘΥῪ {{π|6, Ἰδΐ τ 

θ6 ἰἸΚιησ ΠΕΓΘ.᾽" Ναβίου συἶβϑβ ἴγοζη [8016, αἵ ὑνῃ]Οἢ {Π6Υ6 Πδά παϊ- 

ὈΓΆΠΥ ὈΘΘΠ ΒΟΠῚΘ ΘΟΠΥΘΥΒδίοη, δ η ἱπίθυγαρίβ {Π6 ΒΡΘΆΚΘΥΒ ὈΥ 1Π658 

νγοτάβ. 10 ΨῚΠ 06 Ρϑυοθινϑα, ἱΠπουθίοσθ, ἱπαΐ λεγώμεθα ἴ5 ἸΘΥΘ ἰδ κοῦ 
ΔΌβοϊυΐοὶγ. Ὑῦ|6 ΠᾶγΥ6 γο]θοΐθα {Πη6 σοτηγηοη γϑδάϊηρ, μηκέτι νῦν δηθ᾽ 

αὖθι λεγώμεθα, πιὰ αν 6 δάἀορίοα {Πδΐ οἵ (81}|5ἰγαϊὰβ ἔζοτῃ {6 5ομο]ΐα, 
85 τηδκίησ {ῃ8 θεβὺ βθῆ86. ΤῊΘ ἔοσπὶ δηθ᾽ (δηθά) ἰ5 ποῖ Ἐρίο (Ηαν- 

ἐμπρ, ἱ., 806; Καλπετν, ᾧ 093), γῇθυθαβ δὴ νῦν ἴ5 ὈΟΪ᾿ δὴ Ηομηουὶς 

Ροβιτοη οὗ [Π6 ρδυγί10165, ηα σῖνϑβ ΤΠΟΥΘ [ΌΓῸΘ ἴο μηκέτι. Βυϊζίπηᾶπηῃ 

τΘΘΟΙ ΓΘ η45 ταῦτα ἴπ ΡΙ466 οἵὗἉ αὖθι, ἔτοτη ἃ σοτηρατγίβοη οὗ οἵ 6. ρᾶ8- 

ΒᾶΡ68 οἵ ΗοΙΏΟΓ ; Ὀὰΐ Π6 18 δηβυνουθα ὈΥ͂ ϑρ! ΖΠΘΥ, γγῃ0 Βῆοννβ {Παΐ 
ἱπ {Π656 ραββᾶσθβ ταῦτα ΥΟΐεο 5 ἴο δοίια] σοηνθυβαίοη8 ργθσθαϊηρ, 
ΠΘΥΘα5 ΘΟ 1ῃ6 ργθβϑθηΐ οσοδβϑίοῃ ὯῸ ῬΥθυΪΟυ5 ΧθηΚ5. ἤᾶνθ ὈΘΘἢ 

ἀοία θά. (εχὶϊ., Ὁ. 398, οἄ. ΕἸδΠ,---- δρτέξπευ, αὐ ἰοο.}---ἰ τοι αἰ ηβ 

οαΐ ἴο ἀαἀ, {πα΄ Βοιη6 ἰγαηβαΐθ λεγώμεθα ᾿δτο, ““1δὕ 115 116, ἡ. 6.. 16ὲ 
085 86 5Βἰ{{Πη0’΄| ΟΥ 6 ταβιησ; ὃυΐ ἴῃ 1ῃ6 ΠΟΘ ταηρθ οὗ Ερὶο ροθίγυ, 

[Π6ΓΘ ΠΘΥΘΙ ΟΟΘῺΓ ἴῃ {Π|8 Β6Πη88 ΔΗΥ͂ ΟἸΠΘΥ ΡαΤί5 οὗ λέγω Θχοθρὺ [ῃ6 
ΒΟΙΪδίβ ἔλεξε, ἐλέξατο, ἔλεκτο. (Βιμίηιαπη, 1,εχῖϊ]., ἔξ δ.) 

ἔργον. “ΤῺΘ τνοτκ,᾽ ὁ. 6.» [16 ὙὕΟΥΚ οὗ ὈΔ|{18.---ἐγγυαλίζει. “Ῥαΐβ 
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ἰηΐο ΟὟΓ Παπάβ." τῇδ ργθβϑηΐ βῆοιννβ οοσίαϊηΐυ, δη ἃ ἥγγη Ὀθ]ιοΐ 

ἰμαΐ Ηδανθῃ ἰβ οῃ 16 }Γ βίαθ. [{ 15 γθοοιησηθηάθα ὈΚ [ῃ6 5ομο] !αβὲ 

ὉΠ [Π6 ΔυΣ ΠΟΥ Υ οὗὨ ΑΥὙἰΒίδγο μα δηὰ Ατὶβίορμαηθβ. Τὴδ διΐαγθ ἐγ-ν 

γυαλίξει, σὶναῃ ἴῃ Ξοπη8 δα! 0η5, 15 ᾿πίδυϊοσ.---κήρυκες μὲν. Ορροβοά 
ἴο ἡμεῖς δὲ.---χαλκοχιτώνων. ΟΟΠΒῈΠῈ ΑἸΟΒ5, οα. ὈΟΟΚ 1.» γϑυβθ 371.--- 

ἀγειρόντων. ΕῸΥΪ ἀγειρέτωσαν.---ἀθρόοι ὧδε. “ΤΏ ἀ5Βθιη 16 ἃ8 
6 816. Ἐπαϊναϊθηΐ ἰο ὥσπερ ἔχομεν ἀθρόοι.----ἴομεν. ἘῸΥ ζωμεν, 

ἢ 1Π6 5ῃογίθπθα τηοοά- σον 6]. 850 ἐγείρομεν ἴΟΥ ἐγείρωμεν.---ὀξὺν 
"Ἄρηα. “Τῇ Βῃάγρ σοπῆϊοί." ΤΙ ΈΘΥΔΙΥ͂, “ 5ΠΥρ ΜΔΓ5.᾽ 

443--λ47. κηρύσσειν πολεμόνδε. ““Τὸ Βυγηπιοη 10 {π6 οοπῆϊοί."- 
καρηκομόωντας ᾿Αχαιούς. ΟὐοηδΒυὶΐ ποῖ Οἢ ΥΕ͵ΞΒ 1].---οὶ μὲν ἐκήρυσ- 
σον, κ. τ. Δ. ΟὈΟΠΊΡΑΓΙΘ ψΕ͵Ξ6 823.---οἰ δ᾽ ἀμφὶ ᾿Ατρείωνα, κ. τ. Δ. “Βαϊ 
{Π6Υ, 16 Τον6- πυγίυγαα Κίηρσβ, ἀτουσπα [ῃ6 βοὴ οἵ Αἴγϑυβ, Κορὲ τηου- 

ἴηρ ἰο δηᾷ ἴτο, βθρατσαϊίησ (16 0γ665),᾽" ἃ. 6.,. (6 ον 6- πυτίυγρα Κὶπσ5 

ἴῃ αἰϊθπάδποθ αἵ 18 {ἰπ|6δ οἡ Ασαιηθιγοη, Καρί τηουϊηρς τὰρί αὶ 

δθουΐ, πα βϑθραγαΐϊϊησ' ἴῃ6 Ῥθορὶθ ἱπῖο ὑγὶθ85 δηὰ {ὩΠ}}}|65, δοοογάϊησ 

ἴο 1Π8 βυσρσαβίίοῃ οἵ Νι δου. --- μετὰ δὲς “Απά διηοηρ {Π6Π|.᾽ 

αἰγίδ᾽ ἔχουσ. ὙΤΠ6 εορῖβ, ῬΓΟΡΟΥ͂Υ βρϑακίησ, νγὰ8 {π6 πιάθ οὗ [ῃ6 

δοαΐῖ Ατηδὶῃθα, ἴΠ6 δηϊπι8]ὶ 1παὶ παὰ βυοκιθᾶ Ζαρὶϊθσ. [ΙΓ ννᾶ8, ἴῃ 

βί τ οΐῃθββ, ρθου αΥ ἴο 9ογ6, θα νγὰ5 ΌΓη οἡ αἰ ἤδγθπΐ ὁσοδβίοπβ ὈΥ 

θοίἢ ΑΡΟ]]Ο πὰ Μίηθγσναβ. ΤῊΘ 5Κὶπ5 οὗ νδυῖοιβ φυδαταραάβ Βανίῃβ 

ΒΘΘΠ υ806 ὮΥ 1Π6 πηοβὲ δποίθηϊ ᾿πῃδθὶίαπίβ οὐ ασθθοθ ἔογ οἰοί πα 
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«ἃ ἀοίδηποθ, νν6 οδῇ ποῖ νοπάδυ ἐπί {ἢ σοαίβκίη ννᾶβ οιηρογοὰ ἴῃ 
εἴθ. βᾶτηθ ΤηδηΠΟΥ ; ἃπα {16 Ραγυ ΔΓ ἀρρ]) σατίοη οὗ ἰς νυν ἢ ἢ ννὸ 

ἤδνδ ΠΟ ἴο οοπηβία θυ ἍΜ] 06 ππάδγϑίοοα ἤτοι ὑπ 6 ἔδοῖ, ἐπαΐ τ 

σοὶ ά5 οὐ 1ῃ6 ἀποῖϊθηξ αὑεθκβ νγγα ἴῃ ρᾶτί βυρρογίθα ὈΥ ἃ ὑ6]1 ΟΥ̓ 

βίγαρ, ραβϑίῃβ ΟΥ̓ΘΥ {π6 τίσῃς Βπου]άθυ, ἀπά, νῆθη ποῖ οἰθνδίθα υνῖῖῃ 

1Π:6 5111614, ἀδβοθηάὶπν γα ΒΥ ΘΙ Κ ἰὼ {πῸ δῆ πὶρ. [π᾿ ογάθυ ἱπὰϊ ἃ 

δοαιϊβκίη πιΐσεινϊ ΒΘΥν 6 185 ρίΓΡρΟΒΘ, ὕνγὸ Οὗ [15 [658 νου ργοῦδΌΥ Ὀ6 

ἰἰδὰ οὐδλ 6 τσὴξ Βῃου ἀ6Γ οὗ {Π6 νυ θάσοσ, ἴΠ6 ΟΥΠΘΥ ΘΧίγθιη τ Ὀθίην 
«ἀὐοιθηθά τὸ 16 ᾿πβίαθ οὗ ἐπ δι 6] 4. [Ι͂ἢ οοτηθαὶῖ, [ἢ 6 [οἴ ἀγῖὰ ννουἹὰ 

Ὀ6 ραββϑά ἀπᾶθϑγ ἢ πῖ46, αη ἃ νου] ταῖβα ἵΐ, τοσϑίμϑυ νυ ἢ τὴ 5μῖε]α. 

ἃ8 ἰ8 5ῃοννη ἴῃ ἃ ΠΙΥΌΪΘ βίαϊυθ οὗ Μίπογνα ργθβουνϑὰ ἰη τη 6 τηυβϑῦτω 

δἱ Ναρὶεβ, ψνῃΐοῃ, ΠΌΤ 115 Β.16 οἵἉ τί, τη δ 86 τοοκοηθὰ διηοηρ 1Π8 

πηοϑί ἀμροϊθηΐ ἴῃ οχίβίθποθ. 

Οὐ θ᾽ βίαιιθβ οὐ Μίπουνα, 4150 οὐ ὙδυὺῪ δἰρσὶι δητ αν, αηὰ ἀ6- 
τίνα, τὺ ἀοαθὲ, [ΓῸΠῚ 806. 55:1}}} ΠΊΟΤΘ δποίθηϊ {Υ{ρ6, Τοργθβθηΐ ΠῸΥ 
ἴῃ «ἃ βῖαϊθ οὔσεροβθ, ἂπὰ ὙΠ ἢ 1Π6 σοαίβκίῃ ΓἈΠπσ ΟΘΙ α ΘΙ ἵτοῖῃ 8 
ἰοοβθ δβίθηϊῃη σ᾽ ΟΥΘΥ ΠΘΥ τίρηΐ 5ΒΟΌ] ΘΓ, 50. 85 ἴο ρᾶ855 τουηὰ τῃ6 δον 

ὑπάθυ 1π6 Ἰος ἅτ. ΤῊΘ δηποχϑα ἤρσαγθ ἰβ ἰ Κθη ἔτοπὶ ἃ οο]οββαὶ 
εἰδίυθ οὗ Μίηθγνα αἵ Ὀγοξβάθη. 

ΒΥ ἃ ἤσυγξ οὗἉ βρϑϑοῖ, ΗΘΥΠΘΥ 568 1Π6 ἴθ ΥΠὶ Φ 15 10 ἀθηοίθ ποῖ 

ΟΠΪΥ {Π6 σοαίβκίπῳ νυ οἷ ἰδ ὈΓΟΡΘΤΙΥ βίσηϊ θά, θυΐ, ἰο πίῃ Υ νυ "ἢ ΤῈ, 

16 βῃϊοιὰ τὸ τυίοιν ἰδ Ὀθίσησθά. ΒΥ τπὺ5 ὑπάογβίαπαϊησ ἴπ6 ϑνοσὰ, 
ἴδ 18 ΘαΞυύ ἴο σοπιργθῃθηᾶ θοῖῃ ΤΥ Μίπογνα 15 βαϊὰ ἰο ἰἤγονν ΠΥ ἴ8- 
{Π6γ5 δ σῖβ δτοιιπηὰ ΠΘῚ ΒΟ 6 Υ5 (1]., ν., 738 ; χυ ., 204); πὰ ΨὮΥ, 

ΟΠ 0η8 οσοαδίοῃ, ΑΡΟ]ο 15 βαϊὰ τὸ μοϊὰ ἴδ ἴῃ ἢΐ8 Βαπᾶ, ἀπά ἴο βῆακε 

ἰξ 80 85 ἴο (Θ ΤΙ δηὰ οσοπίουπα ῃ6 Οτεοκβ (Π., χν., 229, 807, 5ε44.}} 
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πη, οὁἢ ΔποίΠ ΘΙ οσσαβίοη, ἴο σΟΥ ΘΓ Ἰτἢ ἰ τ[η6 ἀθαά ὈΟΑΥ͂ οὗ ΗεοΙΟΥ͂, 

ἴῃ οτάδι ἴο ρῥτοίθοϊ ἰΐ ἔγουῃ ᾿η50]1.----Βν 1Π6 Ἰαΐθυ ροϑῖβ δηὰ δγίϊβίβ, 

[86 οΥσίπαὶ σοησθορίϊοη οὗ ἴΠ6 δορὶβ ἀρρθδῦβ ἴο πᾶν Ὀδθθη ἰουροίίθῃ 

ῸΓ ἀἰδιρσαταθά. “ΓΏΘΥ σϑργθβθηΐ ἃ ἃ5 ἃ Ὀγθαβίρ!αΐθ οονογθὰ ἢ 

τηδίδ] ἴῃ 1Π6 ΤῸΥΠῚ οὗ 564165, ποῖ υβ6ἀ ἴο ΞΌρροΥΣ 1Π6 5ῃ1614, θυΐ Ἔχ- 

᾿ἕθπαϊηρσ Θ408}}ν οἡ Ὀοίἢ 51465, [τΌΤΩ ΒΠΟΌ]ΘΥ ἴο 5ΠΟΌ]άΘΥ, 88 ΤηΔΥ Ὀ6 

566η ἴῃ 1Π6 ἤσυγα Οἢ ΡᾶΡ6 180, Δ Κ6η [ΠῸΠ ἃ βίαϊῃθ αἱ ΕἸΟΥΘ πο: (Π8 

ΟοΥροπ 5 μΠοδὰ ΤσοῸρ 685 1Π6 σΕΠΐΓΘ, ὙΠ ΘΥΘα5, ἴῃ [Π6 ΟἴΠΘΥ ἤσατεβ, 

1Π6 5ΒΕΥρθηΐ5 οὗ [15 ῃθδα δ΄δ ἰγδηβίευγθα ἴοὸ 1ῃ8 Ὀογάου οὗ 1Π6 5Κίη. 

448.-.-450. τῆς ἑκατὸν ϑύσανοι, κ. τ. Δ. ““ΕἼΟΠῚ 1Π15 ἃ Ὠυπατοά ἰ45- 

5615, 8}1-σοάδθη, ᾶπρ' ὑγαυ σ᾽ ἴῃ Δ ΙΓ, 81} νΥ6}} ἐννβίθα, ἀηὰ ϑδοὴ οὗ [η8 

γα ]υθ οὗ ἃ μυπαγεὰ ΟΧΘὨ.᾽" ΜΟοΙδ ΠΠΘΥΆΙΥ, “ἃ ὨΠπαἀγρα 8 55615, ἄχα., 

ΔΤΘ Βυβρθπαθα." ΟὈβθσυθ [Π6 ἴοσοθ οὗ 186 ργεβαπῖ ἴῃ ἠερέθονται, ἃ5 
ἱπαϊοαίίησ ἃ οοηβίδηϊ αἰϊγθαΐθ οὗ (6 8 σὶβ, δη ἃ ποῖ ΠΊΘΓΘΙΥ ὁΠ6 Θ0Π- 
δηρὰ ο [Π6 οσοαβίοη οὗ ὑνΒ ]οἢ {Π6 Ροθδὲ 15 βρθακίησ, ΤῊΘ ἴθηβθ 15 

ῬΓΟΡΘΙ͂Υ, ἐπογθίογθ, [ῃ6 ργθβθηΐ δογίβί, ἀπά ἀδποίεβ νυμδΐ ἰβ δἰνταὺβ 

1ῃ86 οα856θ. ΤῊ στδιητηδυαῃ Ζοηοὐοίιβ, ποῖ ρογοθίνησ 1ῃ6 ΡΘΟΌΪ ΑΓ 

(ογοθ οὗ 115 ἴθπβθ, συγοΐθ ἠερέθοντο, ἴῃ ἴΠ6 ᾿τηρογίδοϊ ἢ Ὀαΐ, 'ἃ5. 1}8 

ΒΟ] αβί σϑηηαγκβ, 1η6 ἱπηρογίδος ἤθγο οὐχ ἁρμόζει ἐπὶ ἀθανάτων. ---- 

Α5 16 αὐθεκβ ρῥγἱαθα ᾿ῃθιῆβεὶν 5 συθδῦυ οἡ ἴΠ6 τἱσἢ ἃπὰ βρίϑπαϊὰ 

ὈΓΠΔΙηΘηΐ5 οὗ {Π6ῚΓ 5016 145; [ΠΘῪ βυρροβϑὰ 1η6 τ:σὶβ ἴο Ὀ6 δαογπϑᾶ ἴῃ 

ἃ 51}]6 σοτζεβροπάϊησ ἴο 1Π6 τηϊρηΐ ἃπα τηδ]θβίν οὗ {ῃ6 Τδῖπου οὗ 1} 8 
σοάβ. Ηδποβ {Π6 σοϊάθῃ ἴ8556]5, ὑυ Β]Οἢ, Ὀ651 165 ἀηβυγουηρ [Π6 Ρυτ- 

ΡΟΞ65 οὗ ογπδπηθηΐ, ὑγου]ἃ ΞΘΥΥ͂Θ 4150 ἴ0 5ί γι Κ6 ἰθυσου ὈΥ {Π6 1} ἀδ2- 

Δ] 1ησ ποίη. 

σὺν τῇ παιφάσσουσα, κ. τ. Δ. “ἍΜ ΜΜΒΙΘΉ,, ἸυοκΚίπϑ ΠΘΤΟΘΙΥ ἀτουπά, 

586 πηοΥϑα τὰρία]ν ἐΠγουσἢ {Π6 ΡΘΟρΡΙΘ οὗ (ῃ68 ατθοκβ." Ὑγ78 ἢᾶνθ 

σίνβη παιφάσσουσα ᾿ΕΤΘ [Π6 ᾿ηΘαηΐηρ 855] στ θᾶ ἴο 1ὲ ΟΥ Ῥάββονῦ. ΤΠ6 

ΒΟμοΙἰαβί, ἱπάθθα, Ἔχρ αῖπβ ᾿ὲ Ὀγ ἐνθουσιῶσα, ὅμμωσα, Ὀὰΐ 1}15 15 1Π6 

τηθδηΐϊησ ὙΠ ]Θἢ Ὁ Πὰ5 1 Ἰδίθυ Υ 6 Υ5. 

451-458. ἑκάστῳ καρδίῃ. “Τηΐο ΘΔ 0 ἢ οὴν ἴῃ πϑαγί," ἑ. ε., ἴῃ 18 

Ὠθατγέ οἵ ϑβαοὴ οῃβ.---ἀλληκτον. “ὙΠ ουὺΐ οεαβίησ." -- ἄφαρ. Οοιη- 

ῬΆΓΘ ὈΟΟΚ 1., γϑῦβθ δ94.---“νέεσθαι. "“Γακίησ 'η68 ρ]αδςβθ οὗ ἃ βυθβίδῃ- 
εἶνθ, ἱπου σι ΠΟ ΔΠΥ τίς ]6 ργθῆχοϑά. 

- 4δ5-458. ἠῦτε πῦρ ἀΐδηλον, κ. τ. Δ. “.4Ὶ45 ἃ ἀδδίτυσοίν ἤγθ δοη- 

ΒΌΓΩΘΒ 8Δἢ ἱηΠΊΘΏ56 ἰοταβὶ.᾽" Ὑ8 ἴᾶνθ σίνοι ἀΐδηλον ΠΘΓΘ ἴῃ6 τηθϑη- 

ἱπσ ΒΘ ΒΟξ ΠΠΔ ΠῚ ἃββίσηβ ἴὸ ἰΐ {[νεαὶὶ., 5. Ὁ.), ἀπά ἴῃ υὨ]Οἢ ἨΘ 15 

{ο] ον θὰ ὈὉγῪ Ῥαββουν. ΤΠδ ᾿ἰΐθγαὶ β᾽σηϊβοδῦοη οἵ ἀΐδηλος 8 “Ἰηνἰ51- 

Ὁ16,᾽ τῆθηςθ, ἰῇ ἃ σαυξαίίνο [ΌΥΟΘ, νν6 ἤανθ “ πηακίηρ ἴῃ ν]51016,᾽" 

δηὰ, ὕγοιῃ {ῃ5, “" ἀδβίσογίησ," “ ἀδβιγυοεινα.," --ἐπιφλέγει. ΏΘ ροϊηΐ 

οἵ 1ῃ6 σοτῃρδτγίβοη (ϑπιηια σοτιραταίτοπῖ5) 4065 ποΐ |16 ἴῃ ἐπεφλέγεε, 

θυΐ ἰῃ φαίνεται αὐγή, (6 βαϑιϊης οἵ 16 τὰγϑβ οἵ ̓ ἰσιντ ἡτοχα 1Π|6 ΔΓΠΊΟΥ 
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οἱ {πΠ6 ατθοκβ ὑυδίπρ Πἰκθηθὰ ἰοὸ {{Π| β]ατθ {μγόνγη ἕόγιἢ ὈΥ {π6 Ὀυτηΐης; 

Οἵ ΒΟΙΩ6 γαϑί υγϑϑὲ οη ἃ πηουηΐδίη-ἴορ. 
ὡς τῶν ἐρχομένων, κ. τ. Δ. ““80, ἃ5 1Π6 56 τπογοὰ Δ]οην,, ἃ 8}}- 

γοβριθπάθηϊξ Ὀγ}]Π απο ἔγομι {6 γ ἀπ γα] ὈΓΔΖΘΠ ΔΥΠΠΟΥ νγϑηΐ ἴ0 
16 Ὠθάνθηβ Τῃγουσἢ [ΠΘ ὈΡΡΘΥ αἰγ.᾽" ΟὈβϑῦνϑ {πὶ τῶν ἐρχομένων 

15 1η6 σϑηϊοῖνα δυο αΐθ.---γαλκοῦ. 8 πάνθ γϑηδθγθα ἐμ }8 ὈῚ 1ῃ6 
1ΘΥΠῚ ὁ“ ὈΥΔ55,᾿ ἴῃ ἀροογάδηοθ ννἱτἢῃ σοτηγηοη ὑϑᾶσθ. ΤῊΘ χαλκός οὗ 

18 ἃποίϊθηΐβ, ΒΟ ΘΥΘΥ, οοηβίβιθα οὐ ΘΟΡΡΟΥ πὰ {ΐπ, γἤθγθαβ 16 

τηοάδγῃ Ὀγᾶ55 ἰβ ἃ σοιηθίπαίΐοη οὐἩ σΟΡΡΘΥ δηὰ ζίπο.----οῖκεν. ΟὔΌΒΘΥΥΘ 

16 ϑιῃρ ουτηθηΐ οὗ 1Π6 δογίβί ἴο ἀθῃοίβ ἃ γαρί ἃ Παβῃϊησ ρνγαγὰ οὗ 

ΤΑΥ5 οὔ Ἰϊριξ. 

459-401. τῶν δ᾽, ὥστ᾽ ὀρνίθων, κ. τ. Δ. ““Απὰ οὗ [Π6568---ἰυϑὲ ἃ5 
1:6 ΠυΙΊΘΓΟΙ5 παϊίοηβ οἵ σἱησοαὰ {0ν}]. ΟὈβοῦνθ {Π6 δηδοοϊαποη 

ἰῃ τῶν δέ, (ῃ6. οσοπδίταοίίοη θδίησ ὈτοΚθη ΟΗ Δ Ι͂ΘΥ 1656 ννοτάβ, ἀπᾶ 

τοβυμηθὰ αἱ νϑῦβθ 464, θη ὡς τῶν ἴΔΚ65 1Π6 ρΙαοθ οὗ ἴπ6 τῶν δέ 

νι ἢ ΜΙ οἢ (Π6 Βοπῖθηοθ ορϑηθὰ.---ἔθνεα πολλά. Οὔδογνθ {6 θ6δι- 
{{{π1 ραυβοηϊβοαίίοη ἤοτο, ἰπϑίθαα οὔ [ῃ6 ργοβαῖὶο “"τδην ἤοοκΚβ.᾽" Ὑγὸ 

- ΒΑΥ͂Θ ΠΟΥ ἃ ΒΘσοπα σΟΙΏΡΔΥ5Ο0η, {Π6 ῬΡοϊηΐ οὗἩ γν ὨΙοἢ 1165 ἴῃ 1Π6 ποῖβθ 

ἃηᾷὰ γΔΥΪΟῸΒ πον ϑιηθηΐβ Ὀοΐἢ οὗ [ῃ6 πυχηθγοιβ ἤρθοκϑ οὗ Ὀἰγάβ, Ὀθίουθ 

{6 ν διῖσεῦ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ οἡ 1Π6 στουηά, πὰ οὔ {π6 ασγθοκβ θθίογθ {ΠΟΥ οἂπ 

 γΆΠΚ5Θ {Π6ΠΊ5ΘΙγ 65 ἰπ θα. 116 ἀΥγαγ. Μοάθυπ' οὐ 165 πη οἢ δάγηϊγθ ἐμ} 6 

ταριὰ δοουτϊηυ!αιίοη οἵ ἤσυγοβ ἰῃ 1η6 ἰδχΐ, πὸ 1655 {πδη ἤν βιγη 165 

ΤΟΙ ονν Πρ Οη6 ΔΠΟΙΠΘΓ ἴῃ ἂπ ὈπΌΤΟ ΚΘ 5θ γί. ΟἹ, Βούγθνοσ, οοη- 
5Β᾽0ΘΥ5 4}} Ὀὰϊ {Π6 ἢγβι οἵ ἴπΠ656 ἴο Ὀ6 τῆϑσθ δἀάϊἰοηβ ὁπ {Π6 ρατί οἱ 

Ιδίϑυ τμαρβοα βίβ, ἀπά ποῖ ἴῃ σοοὰ ἰδβίβ. 

᾿Ασίῳ ἐν λειμῶνι. “1π 186 Αϑἴδη τηθδᾷ.᾽ ΤῊΪΒ τηθϑᾶονν ΟΥ̓́Τ ΔΥΞ 
νγ8 ἴῃ Πγάϊα, Τογηηθα Ὁ 1Π6 τἰνοῦ Οα βίθυ ΠΥ 1ϊ8 πηουΐῃ, πᾷ ντᾶβ ἃ 

[ἀυουῖῖθ παυηΐ ΓῸΥ νυ αΐθυ- [Ο].---Ὗῷ ἢᾶνθ σίνθη μου Θ [6 508] τϑαᾶ- 
ἰης, Υ Ὠ] ἢ 15 ἀθίθηθα ὈγῪ Ἡδθιτηδπη («ὦ ἤγπηιπ. ἴηι Αροϊϊ., 250), Βυι- 

τηᾶηη (ψιλοῖ., γ0]. 11., Ρ.. 175), ἀπά οἴῃοῦβ. ὙοΙ, πουνθυϑυ, 8 ᾽ῃ 

ἴλνου οἵ Ασίω, ἃ5 ἃ δοηϊεῖν οἵ "Ασιίος ΟΥ̓ ᾿Ασίας, ἃπὰ τηᾶΚ68 ἴδε 8Δ}}.- 
βίοη ἴο Ὀ6 ἴο Αξὶτιϑ Οὐ Αβίαβ, ἃ ρυΐποθ γγῆ0, ἴῃ ΘΑΤΙΥ {ΠΠ|68, γοϊσηθαᾶ 

ΟΥ̓́ΔΥ 1ῃ6 ΘΟΙΠΊΓΥ ἀγουπά {π6 ΟΥ̓ βίου, ἀπά ἔγοῖὰ Ποῖ {Π6 τηθδὰ, δ6- 

οὐγάϊηρ ἴο Πἷπι, ἀογῖνθά 15. ἤᾶῖηθ. ΟΟμβαΪ, Πουγ υ θυ, {Π6 τϑιηαν 

οὕ Ηδχιδπῃηῃ, ἰ. α. 

402-409. ἀγαλλύμενα. “Ἐχυϊησ,"" 1. 6., τηακΚίησ ἃ Ιουὰ ἢαρρίησ, 

γε μᾶῦθ βίνϑθῃη ἤθυθ {Π6 πϑυΐθυ {ΌΓΠη, [Π6 τοδαϊησ οὗ Αὐβίαγοῃα8, 

ΜΠ Οἢ ἰβ Το πα αἰβὸ ἴῃ βθύθσὰὶ σοοᾶ τηδημϑουρίβ, ἐμαΐ οἵ Υ ϑηΐοα 
ψπποηρ 1η6 ταβί, ἀπά ΠΠκϑυνῖβθ ἰπ 1π6 Εὰμίο Ῥτίπεερα. Τὸ ἄστθοβ Ψ τ 
ἔθνεα, πα σατίδι ΠΥ Παττποη Ζοϑϑιηθποῇ Ὀοίίο ἢ προκαθιζόντων 

ἴδηι ἀγαλλόμεναι, ἴῃ68 τοδαϊηρς οὗ ϑρ ΖΠΟΥ ἂπᾶὰ 1ῃ6 ογἀϊπαυν ἰθχῖ, 
σου. Βεβίάθβ, ὄρνεις 15. Τῇ ἢ ΤΟΥ {Γαι θη " τηαβου πθ {πᾶν 
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(δη πἶπθ, πὰ ῬΏΘΩ ᾿ὑ ἀο0865. ΡΡΘΩΥ ἢ {Π6 Ἰαΐτου σοπάθυ, 5ΟΠῚΘ 
ΒΡΘοΐΔ] τθᾶβοη 1165 δ {π6 Ὀοζίοϊη οἵ ἰδ, νυ Ίοἢ σαη ποῖ σουίδί Π]Υ Ὀ6 

Τοαηὰ ἢοτὸ.--κλαγγηδὸν προκαθιζόντων. ““ΤΉΘΥ Βοίτηρ {ΠΘΠΊ56Ιν 68 

ογνψατὰ ψνΠἢ ἃ Ἰοια ποῖβ6.᾽ ΘΌΡΡΙΥ αὐτῶν. Νἥα αν τοσαγάδα {Π18ξ 

85 1Π6 σοπίτϊνα ἀρ βο]αῖθ, ἃηἃ ἃ ραγθηιῃθίϊο οἴασβθ. ΤῊ ΪΒ 5 οουίαϊη- 

ἸΥ ΔΤ Τογα παΐυγα! {Πᾶπ {Π6 σοηβίγαοίοη σίνθη ὈΥ Βοῖη8 οὗ 1Π8 

ΒοΒοΙ αβϑίβ, δηα δἀορίθα ὉγῪ ΝΆ σϑιβθδοῃ δηᾷ οἴ οὺβ ; πδιηοῖυ, ἔθνεα 

πολλὰ ὀρνίθων, ὅτο., κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, ποτῶνται ἔνθα καὶ ἔνθα, 

ἄο. ΤΙΒ ἸαῦτοΥ τηοϑάθ οἵ σοπβίσγυϊ πο σοηπθοίβ προκαθιζόντων αἱ 

ὁΠ66 νυ] ἢ ὀρνίθων. 
4θ4-4608. ὡς τῶν ἔθνεα πολλὰ. “850 1Π6 ΠΕΠΊΘΓΟΙΒ Παίϊ0η5 οὗ 

{Π656,᾽) ἃ. 6.., οὗ 1Π6 τοί. --- προχέοντο. “Κορί ρουτίηρ {ὈΥ}." 

Οὔβθυυθ {Π6 Ο166 οὗ {Π6 ᾿πηρογίδοί. ---- πεόΐζον Σκαμάνδριον. ΒΥ 1ῃ68 

“ὁ ΒΟΔΙΠΔ ΠΟΤ. Ρ]ΔΑ π᾿ 15 ΠΕΥΘ τηθδηΐ [Πῃ6 ρῥ]αἰπ ἰΠδΐ Ιᾶγ Ὀδίννθθη ἐπ 8 

ἶνϑῖβ ϑοδιηδηᾶου δηὰ ϑ᾽γηοΐβ, απ ὑνμογοὶη τηοβὲ οὐ 1ῃ6 θδΐ165 

ΘΓ Του σἢῦ θοίλνθθη {Π6 αὐθοκβ δηὰ Ττοαηβ. ὙΤΠ6 Εἶνϑὺ ϑοδιηδη- 
ΟΥ̓ Τοβ6 ἴῃ {π6 σῇ στοισπαβ δἵ {πΠ6 ἔοοΐ οἵ Μουηΐ [4α, ἀπα δῇ δυὺ' το - 

Οθινησ [Π6 ΘΙπιοίβ, οιηριϊδα ἰηΐο {πΠ6 ἨδΙ]Θβροπί. ΤΎΥΟΥ βίοοα ΠΘΔΓ 

1η8 ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ {Π6 ϑ'οδιηδΠάου. 

αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν, κι τ. Δ. “ὙὙΠ16 1Π6 φασί Ὀδπθαΐῃ τοβομπάθα 

(δαυία!!ν, τοῖα {μ6 δος ὉΓ θοΐῃ ἐπθπὶ πᾶ {Ποὶγ μουβϑβ." Οὔβοῦνθ 

Π6γΘ 1ῃη6 δάνουθίαὶ ἔογοΘ οἵ ὑπὸ, ἀπὰ 4150 {ῃδΐ ποδῶν 15. ηοῖ σονουπϑὰ 

ὈΥ ἴ{, θαΐ 15 ἴπΠ6 σϑηϊῖνθ οὐ 1Π86 ἐεγηιῖπιι5 ἃ φιιο, νυϊτ ἢ ἃ Θᾶ 658] βίσηϊῆ- 

οί οη.---μυρίοι, ὅσσα τε φύλλα, κ. τ. Δ. ““ΤΩΠΌΙΊΘΥΔΌΪΘ, ἃ5 ΤἸΏΔῊΥ 85 

Ὀοίῃ {Π6 Ιβᾶνθβ δηὰ ἥζσννϑυβ ἀγα ργοάποθα ἴῃ {{Ππ| βρυίησ.᾽" ΟΌΒοτν 8 
{πᾶὶ ὥρῃ ἈΘΙΘ ΠΙ68Π8, ΠῚ 6 ΤΆ], “ ἰη ἐΠαὶγ βθαβοη." ὩΠ8 111] Ἔχρτθβ- 

βίοῃ ἰ5 σίνθῃ ἴῃ γθυ 86 471, ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ. ΤῊΘ ροϊπξ οὗ {π6 Ῥγδνίοιβ 
ΘΟΙΏΡΑΤΒΟη νγὰ5 ἴΠ6᾽ ΠΟΙΒΘ πηδᾶθ ὈΥ̓͂ [Π6 ΠυΙΤΊΘΥΟῸΒ Ποϑῖ ἰπ ΔΥΥΔη ΡΠ 

1ῃθι ον 5 ἰπ οὐγάθυ. [π {Π6 ργδβθπί οη6, Πουγουϑύ, νν Ϊοἢ τη Κ65 

1068 {π|γά, [116 ἐεγέϊπι σοηιραταίϊοηῖδ 5 ᾿ἰγ 6 ΠΌΓΊΡΘΥ οὗἉ [ῃ6 ΔΥτηγ.. 

409-478. μυιάων ἀδινάων. ““ ΟΥ̓ΤΠ6 1] Κ]γ-Ξυναιτηίησ 8165. Οὐ- 
ΒΘΙΎΘ ΠΟΙ [86 5: ΔΥ] Υ οὗ δπάϊηρ, ἃ ἰΓ 1η6 βουπα νγουθ πιθαηΐ ἴὸ 

06 8δη ΘΟ 10 116 56Π86. --- κατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον. “Αἴ ΒΟΙῚΒ 
ΒΗΘΡΠΘΥα᾽Β ρθη." ΤῊΘ ργθροβίτοη ΠΘΤΘ ῬΤΟΡΟΤΙΥ͂ ἸΏ }]165 ἃ τηουϊησ ὉΡ 

αηὰ ἄοννη, δπα ἐπτοιυρποαΐ.---ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ. “Ἰη ἴΠ6 Ξργίηρ 56ᾶ- 
30η.᾽" Οὐομπβυϊδ ποίθ ἢ συϑῦβα 468.---ῦὗτε τε. “Απὰ ψῃθη." ΜΌΙΘ 

ΠΡ ΓΑΙ γ, “ΘΗ, 4180.᾽--- ἐπὶ Τρώεσσι. ““Αραϊηβδὲ 1ῃ6 Ττο͵αΠη5."- 
διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες. "ΓΒ ροϊηΐ οὗ 1Π6 σοπηράτίβοη 1165 ἴῃ {ῃ 656 ϑγογά8. 
Α5 [ῃ6 5 ΨΆΙΙΏΒ Οὗ Πίθ5 ἴπ [Π6 ΒΡ ῃ ΘΓ 5. ῬΡΘ ἢ ΤΟΥ 6 ΤΡ ΪΥ δθουΐ, 
ἀδβίτοιβ οὗ 06 6855 10 1Π6 τ "κ {ΠΡΟΌΡἢ 1ῃ6 σονθυίηρσβ οὗ 1Π6 Ρ4115, 80 

ἀϊά 1πη6 αὙθοκβ ἰακθ {Π6ὶγ βίατίοη ἴῃ 1Π6 Ρ]αΐπ, ἀοβίγουβ οὐ θυθακὶησ 

τὨγου σἢ 1ἢ6 ταπκβ οὗἩ 1η6 Ττο αΠΒ, ἂπᾶ, 85 ἰῈ ἍΜ ΌΥΘ, ἰαϑ. 5 ἘΠΘΙΤ 
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Ἠϊοοὰ. Ἡδθποθ νγὙῸ τηϊϑὲ στπάθυ διαῤῥαῖσαι μεμαῶτες, “ ἀδβίγουβ οἵ 

Ὀγρακίηρ ἱβγουρῇ ((Π6ῚΓ 11Π65).᾽ 

474--419. τοὺς δὲς ““Απὰ [Π656.᾽ ΟΌΒΕΙΥΘ ἰΠαὶ τοὺς βίη 5 ΠΟΥ 

νὶπουΐ Δ ΠΥ σονθυητηθηΐ, ἂη Δηδοο]υ ἤοη ἰακίηρσ ΡΙ8 66 5᾽ τη] αΥ το 1ῃ6 

06 πιοηϊοηοὰ ἱπ ἴΠ6 ποίβ οἡ συ θῦβθ 459 .---πἰἰπόλια πλατέ. ““ὙΝτΔ6- 

βργϑδὰ ἤοοκβ οἵ ροαΐβ." Τῆιθ γϑίδθσθηοθ ἰβ ἴο ἤοοκβ Γδϑάϊηρ ἴῃ βοδί- 
ἰεγθὰ ογάθυ. Οὐμηρατθ {Π6 βομο]αβὲ : ὅτε διασκεδασμένα νέμονται. 
Α8 τοσαγάβ {ῃ6 Ἔχργοββίοη αἰπόλια αἰγῶν, ΘοἸηρᾶγα συῶν συδόσια (Οἀ., 
χὶν., 101).---Ὡὀς τοὺς. “850 1656." --μετὰ δὲς “Απὰ διηοηρ ἱπθιη," 

ἢ. ξ.γ ΑΙΒΔΤΩΘΙΏΠΟΙ γγ 88 ὈΌ51 ΘΙ ρΙ οὐ θὰ διηοηρ (ῃ6 τοβὲ ἰπ διγδησὶηρ 

1Π6 ἔὈΓΟα5.---ὄμματα καὶ κεφαλὴν. ΑἸΙυάϊηρ᾽ ἴο ἢΪ5 τηδ᾽θϑίῖς Ἰοοῖς δπὰ 
Ὀθατγίηρ.---Αρεὶ δὲ ζώνην. ΤῊΘ ἰοΥπὶ ζώνη, Π6ΥΘ, 4065 ποῖ, ἃ8 Β0ΟΙΏθ. 
ΒΌΡΡΟΒΘ, ΤΟΙ ἴ0 1ῃ86 ΘΠ ΓΘ ΔΥΓΠΟΥ͂, θὰ ΓΊΘΥΘΙΥ ἴο 1η6 Ὀ6]1. Αῃ δχ- 
ργθβϑίοῃ οὗ βίγθησί δῦουϊ (6 ἤδη ΚΒ5 ννὰ8 ῬθΟΌ ΑΓ ἴο {Π6 νγαγ- σοῦ, 

-Νὰσεϊδδαοὶι, αα ἴοοσ. ---- Οὐτήρατα ον, Ατο]αοὶ. ἀεγ Καωπδὲ, Ρ. 544, 

δε.) ---- στέρνον δὲ Ποσειδάωνι. Το Νορίῃπθ ννᾶ8 δββίσπϑα Ὁγ 16 
δηοίθπέ γί ϊβίβ ἃ σγθαΐὶ Ὀγθδῃ οὗ ομδβί, 85 1πΠ6 σοὰ οὗ 186 Ὀγοδὰ 
Οοοθαη. (Οοιηρατθ ἤὔἥαἑεν, Ὁ. 5608, δες.) 

480-483. ἠῦζτε βοῦς ἀγέλῃφι, κ΄ τ. Δ. “ΑΒ. ἃ Ὀ0] ἰῃ 4 ποιὰ 15 
ΘΎΘΔΙΥ δὴ ΌΟΥΘ 8}]], [Ὁ Π6 18 δύθῇ σοηβρίουουβ δηηοηρ (ἢ 6 
οοἸ]]οοϊοὰ οδί116.᾽ ΤΠ ἰθυπ βοῦς ἀδποίθ5 ἃ θ0]] ΟΥ̓ σον, {Π6 δηϊτηδὶ 

ἴῃ σθηθσαὶ. ΗοΙΏΘΥ ΠΕΙΘ δά ἀβ ταῦρος ἰο ἰΐ, ἰο ἀδποίθ ββρθοίδην (86 
01]. Οοτηραῖα σῦς κάπρος (1].,) ΧΥΪΪ., 21).---ν πολλοῖσι. Νοῖ 0 6 

οοηῃηθοίσβά ἴῃ οοηβίταοίίοη νυ] ἢ ἡρώεσσι. ΘΟ 8η ΔΥΥδηρσοτιηδπί του 
Ὀ6 υῃ-Ηοτηογίο. 

486-493, ἡμεῖς δὲ κλέος οἷον, κ. τ. Δ. “6, οη (86 οΟἰΠαΥ παπᾶ, 

ὮΘΔΥ ΤΟΡΟΥΐ ΔΙ0Π6, ΠΟΙ ΚΠΟΥ͂ ὯὙΆὰ ΔΗΥ͂ ἱπίηρ ((ὉΓ οοτία! ἢ). ΒΥ κλέος 

1ῖ8. ΠΕΙῸ τηθδπὲ [η6 γοΐδθ οὗ ἰγδάϊ το ΤΠΘΓΘΙΥ 88 Ὠδαγὰ ἱπ (Π6 Β0η 955 
υὐ Βαγά5.---οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι. “1 σου]ά ποὶ {6}}.᾿) ϑοηθ τοσαγὰ 
εὐθήσομαι ἴνΒΥ6 ἃ5 1ἴΠ6 δογὶβί βυθ) ποίνθ, τυ ἢ 1η6 Βῃογίθποα τηοοά- 

γον6], θαυ ὀνομήνω. ΘΟΙη65 αἴζασ. Τῆΐβ, ΠΟΎΨΘΥΘΥ, 15 ἱποοσθοίῖ. 

ΓΩΘ ζαΐϊυγ5 μυθήσομαι ΘΧΡΓΘΒ565 σοΥίΔΙ ΠΥ ὉπάθΥ οχίβεϊπρ οἰγουτη- 
βίδποθυ (ἀν) [πδ΄ 1η6 ροδί νν}}} ποῖ 6 8016 ἴο 16}} {ῃ6 ὙΟΙ]Θ πυτηθοΥ 
οὗ 116 τη σῃ Ποβξ; ΠΘγΘα5 οὐδ᾽ ὀνομήνω (“ΠΟΥ ἀο 1 {ΠϊηΚκ 1 οδῃ 
δύ θῇ ΠδΙΩΘ) ἱτηρ! 65 1655 οὗ σουέαι πίν, δηα 1η6 δχίβίθῃοθ τη ΕΪΎ οὗ 

ἃ ΤΘΑΒΟΠΔΌΪΘ ἀουθέ, [Π6 παιηΐησ θδίησ, ἱπ ἔδοῖ, ἃῃ Θαβίθυ ἰ85Κ ἴμδη 

(Π6 δοίιδ! δπυτηδγαίίοη οὔ (ἢ 6 βίγθησίῃ οὔ [Π6 δύτην. 
ἀῤῥηκτος. “Νοῖ ἴο θ6 ὈγοΚθη,᾽" ἑ. ε., ποῖ ἴο Ὀ6 νγϑαγίβὰ.--- χάλκεον 

δέ μοι, κι τ. Δ. “Απᾷ 1πουρσῃ [ΠΟΘ ΕΓΘ τ Ὠΐη τη6 ἃ Ὀτάζθη Ὀγθαϑβί.᾽" 
Ῥάββονν, 1655 ΘΟΥΧΘΟΙΙΥ͂, ΤΟ Πάθ 5 ἧτορ ὮΘΥΘ “ προατί.᾽ Ὑγ6 δᾶγνϑ ζ0]- 

Ἰονγοὰ Βιδάβμωδηη.---μνησαίαθ᾽. ““Θῃουϊα τηθηίίοη." ΕῸΥ μνήσαιντο. 
«-ἀρχοὺς αὖ, κα τ. Δ. “ δι. Ι ΜΠ 16}1, ἄς. Οὔδβεῖνθ {πᾶὶ 
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αὖ ἢδ5 Π616 {Π6 ἴοτοθ οὗ δή. (Πεγπιαπη, αὐ Υὴρ., (ν. θ26, εἰ. Οἐκεζ.: 

ΟΌὈΒΘΙΥΘ, ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, {παΐ (ῃ68 ροθίύ βηΐουβ ἃ οπθα τροη {πῸ ἰαβὶς οἱ 

δηυτηθγαίίοη πὰ παπλίηρσ, νυν μοὰΐ ἀρργίζιησ ἃ5 θέ μθυ ἴῃ 6 Μυβον 

Ὠᾶν6 Ὠθαγὰ 15 ΡΥ Υ, δηὰ ἤᾶνθ Ὀθβίοννοα ἀροῃ πἰπι {}ιὸ τϑα. 51 

ῬΟΥΨΘΙΒ [ῸΓ 1Π6 αἰΐθιηρί. “ΤῊΪΒ ΒΘΘΠῚΒ ἴο Ὀ6 ἱπηρ] οι 39 α τηδίίου ." 
σΟαγ56. 

ΝΟΤΕΞῸΟΝ ΤΗΕ ΤΗΙᾺΡ ΒΟΟΘΚκ, 

ΑΒΟΌΜΕΝΤ. 

ΤῊΕ ΟΑΤΗΒ.-ΎΗΕ ὙΙΕΥ͂Ν ΕΕῸΜ ΤῊΗΕ ΤΒΟΥΑΝ ΒΑΜΡΑΒΤΊΒ.--- ΤῊ ΒιΝὰι" “ 

ΟΟΜΒΑΤ ΒΕΤΝΕΕΝ ΡΑΕΙῚΒ ΑΝῸ ΜΕΝΕΙΑῦΒ. 

ΤῊΕ δ Γἰ65 ὈΘΙΠΡ᾽ ΓΘΔΑΥ͂ 0 ΘΗΡΆΡΘ, ἃ 51η516 σοτηθαΐ 5 ἀργοοᾶ ρὸν 

θθίνγθθῃ Ῥαυὶβ δηὰ Μϑπεϊδιιβ, ῸΥ 1ῃ6 ἀθίθυμηηδίίοη οὐ 1ῃ6 ννᾶυ. 

1γ5 15 βθηΐ ἴο 681} Ηβιθη ἴο Ὀθῃοὶὰ {ῃ6 ἢσῃΐ; δηᾶ, ἀπά θγ {Π6 συΐδο 
οὗ ἃ -Ττο͵δη Ῥυΐηοθ55, Ἰθαἀβ ΠΟΥ ἴο 1Π6 τν8}}15 οὔ του, ὑ γΘ Ῥυΐαπὶ 

ἰ5. ϑι{πηρ᾿ ἢ ὨΪ5 σου ΠΒΘΙΟΥΒ, Ουβουνίησ {πΠ6 ατθοίΐδη Ἰθαάθυβ, οἡ ἴῃ 6 

ΡΙαίη Ὀθονν. Αἴ πὶβ τϑαιδβί, Ηβίθη σίνϑϑ [6 ἀρϑὰ τῃηοηᾶτοι 80 80- 

οοὰηΐ οὗ {Π8 τηοβῦ αἰβιϊ συ Βηθα οὗὨ {Π656 νναυγῖοσβ. ΤῊΘ Κίηρσβ, Οἢ 

ΘἰΠοΥ 5146, (κθ, δήῖθυ [ῃ18, ἃ ΒΟ]θηη οαΐῃ ἰὸ ΟΌΞΘΥΥΘ {Π6 σοηάᾶϊ- 

{105 ὉΓ {Πῃ6 ἴτὰσθ. ΤῊΘ 51η5]6 οοτηθδαξ [Π 6 ΘΟΙΏΙΏΘΠΟΕΒ, δηα ῬΑΙΪΞ 

18 ψοτβίθα ; θὰ ΘΠ ΠΒ 15 οἡ 1Π6 ροϊηΐ οὗ Ὀδίηρ ἀγτασσθα δὰ Γ 
ΑἸῖγ ὈΥ ἢΪ5 απίδσοηϊβί ἱπίο {πη6 αγδοίδη 11π65, ΠῚ ΘΟΠΊ65 ἴο ΠὶΡ 

αἰὰ, Βῃδίοῃθβ Ὠΐτὴ ΑΥΤΑΥ ἴῃ ἃ ΟἸομα, ἀπα ὑγδηβροσίβ ὨΪπὶ 0 5 οὐ 

δραυιτηθηῦ. 506 16 08}185 θίθῃ ΠΌΤ ἴῃ 6 νν 8115, ἀπά Ὀγὶηρβ 1ῃ0 

Ἰούϑυβ ἰορϑίῃθυ. Δρδιηθιηῃοῃ, οη ἴΠ6 ρατί οὔ [η8 ατϑοκβ, ἀθιηδηά8 

ΤΩΘΔΉΎ 116, (η6 γοϑίοσαϊίοη οὐ Ἡθίθη, δηᾶ {Π6 ρϑυίουπηδηοθ οὗ [ἢ ς 

αὐ[10165 οὗ (ῃη6 ἔτισθ, δηα 1ῃ6 θΟΟΙ σοπο] 468. 

-ΤῺΒ ἀδΥ, οὗ ΠΟΙ ἃ ραγύ νγὰβ ὁοοιυρί θα νυν ἢ {Π6 ανθηΐβ οἵ {Πε 

ΡΘυΟ8β. θΟΟΚ, 511] σομέϊπ65 {πγουρῃουΐ {Π6 ργθβθηῦ οθθ. ΤῈΘ 
ΒΟΘΠΘ 15 ΒΟ θυ Π165 ἰπ [Π6 ρΙαίη ὈΘίοσθ ΤΥΊΟΥ, δηα βοτωηβίίπηθβ ἰῃ ΤΊΤΟΥ 

[561 

1-ῷ2. αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηθεν, κι τ. Δ. “Βα ψΏΘη ΤΠΘΥ ὙΘΓΘ ΔΥΤΆΏ Ρ: 

δὰ, δᾶθῇ (ΔγΓΩγ) δοησ ψ ἢ {Π6ῚΓ Ἰθδάθιβ.᾽" ΒΥ ἕκαστοι 816 ΠΕΙΘ 

Ἰηθδηΐ {ῃ6 ΤΟΘΡΘοίν 6 ἀυπλΐθβ, αγθοίδη πᾶ Ττο͵ᾶη, ἃ5. δμυμηθγαϊθὰ 

ἴῃ 1.6 σαἰα]οσὰθ αὐ ἐμ6 ϑῃὰ οὗ [π6 ργϑοθάϊησ Ὀρ0Κ.---Τρῶες μὲν κλαγγῇ, 

» 
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κ. τ Δ. “ΒΘ Ττο͵ᾶπβ, οἢ {Π Θὲ ρατί, τηουθα αϑηρ νυἱἢ Ὀοιὴ ἃ 

οἰδίηοῦ δηα Ὀδι6- οΥν." ΤὨΘ ἴθῦπιὶ κλαγγή ΘῚΘ τϑίδυβ ἴὸ 1Π6 νἃ- 
τοῦδ ποῖβθ5 πηδάθ δι Ο ΠΡ ΠΘΙΏ5ΘΙΥ 65 ὈΥ ἃ μοβὲ σομηροβθὰ οἵ νδγίουϑ 

πδίϊοηβ σοιηΐησ οὐ ἴῃ τὰ] 05 ΤΑΊ ; ΠΟΥ α5 ἐνοπτή ἀθποίθβ 

{Π6 ὈδΕ]Θ-ΟΥΎ, ἴῃ ννΒϊο ΤΠΘΥ 8}}, “τοι {ἰπ|6 ἴο {{τπη6, 70]η. ---- ΤῊΘ 

τηᾶΓοῖ οὗ [Π6 ΤΙΟ]ΔΠ5, δ Μν1}}} θ6 Ρϑγοαϊνϑα, 15 ἃ ποίϑυ ὁη68 ; {μπαΐ οἵ 

1:6 ἄτθοκβ, οα {8 οἴμϑὺ δηά, 516 πὶ ἂπὰ ογάθγ, Ὑ{6α ᾿τηυβὲ ποῖ, 

ΒΟΟΥΘΥ, ἰπίδι ἔγοπι {8 15, ἰμαὶ {ῃ6 Ροδὲ τηθδηβ ἴο τϑργθβϑῃΐ {Πη6 Ἴτο- 

785 85 ἃ Ὀδιθαγίδῃ γᾶο6 ; ἃ Ιηἰβίακθ Ἰηΐ0 ν᾽ Β]Οἢ ΒοΙ6 οὗ (Π6 ἀηοίθπὶ 
σοχητηθηϊδίοῦβ πᾶν [Ὰ]]|6η. Οἡ {Ππ6 σοπίγασυ, [Π|6 ΡΘΟρὶΘ οἵ Ῥγϊδπη 

ὙΘΓΘ (ΔΓ τηογ6 οἰ  χοὰ ἐπᾶῃ ΤΠΘΙΓ ΟΡΡΟΠΟΘηΐ5, ἃ5 ἈΡΡΘΔΓΒ ποι 9 

Ιαησύασθ οἵ ΗΟΠΊΘΙ ΒἰπΠη56]Γ ἴῃ ΟἾΠΘΥ Ρατίβ οὗ {Π|6 ροδιη. 

ὄρνιθες ὥς. ΤῊ ρΡοϊηΐ οὗ σοιηρδυίβοῃ 15 ἴῃ κλαγγῇ, ποῖ ἴῃ ΔΗΥ͂ αἱ- 

Ἰυβίοη ἴο 1ῃ68 5.» }Π655 οἵ 1η6 δαϊμογθά στᾶ66, ἃ5 ΒΟΠῚΘ ΘΙΤΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ 
ΒΌΡΡΟΒΘ.--- ΟΌΞοσνθ {ῃ6 δοοθηΐ ἰῃ ὥς, ἃ5 Θσομηΐησ δἴζου {π6 νοτὰ (ὄρ 
νεθες) οα νοι ᾿ξ ἀδρθηάβ. [1 1}ΈΘΥΑΙΥ, “ Ὀϊγά5-}1Κ6. Ι{ πψου]ὰ θ6, 

Οἴμ νυ 156, ὡς ὄρνιθες. 

95-0. ἠῦτε περ κλαγγὴ, κ.- τ. Δ. “ΑΒ ΙΒ 1Π6 ΟἸΆΙΏΟΥ Οὗ ΟΥΓΔΠ65 ἴῃ 
{τοὴΐ οὗ 1Π6 5ΚΥ,᾽ 1. 6., σὰ ἰπ δἱγ; υ8ῖ 1Π15 5146 οὗ 1πΠ6 σδυὶ οὗ 
Ὠθᾶύθῃ. (ΟὈΟΙΏρΆΓΪΘ 186 5ΟΠοΙ]Ἰαβί : ἐν τῷ ὑπὸ τὰ νέφη τόπῳ. ΤῊΘ Βὺ 
ἢχ ϑὲ, ΏΘη Δρροπάθα ἴο ΠΟΌΠ8, 85 15 δὲ {{πη65 ἐῃ68 ο456 ἴῃ {ῃ6 Ερία 
Ιδῆσαδϑ6, ἔΟΥΠη5, νυ ἢ [Π6 ποῦῃ, ἃ Βρθοΐ65 οὗἉ σϑηϊῖνο, 85 ἰπ [η6 ΡΓ65: 

βηΐ ἰηβίδῃησθ, ἃπα ΒΟπηθὶ Πη65 8 ἰπβίσυτηθηΐαὶ ἀαίῖνθ. Ηθησθ οὐρα- 
νόθι πρό 18 Θαυ  γ]Θηΐ ΠΘΙΘ, ἰῃ ΒΟΙΏΘ ἄθξτθθ, ἴο {Π6 Ἰαΐθι πρὸ οὐρανοῦ. 
(Κῶλπετν, ᾧ 8177, 2, 7.) -τ- αἷτ΄. Αἢ “Δηδοοϊαίμῃοη. ΤΪβ8 ποτιηϊπαιῖνθ 

ιὰ85 ΠῸ γὙϑυὺ νυν τ τ ΒΙΟὮ ἴ0 ἄστα6, 51Πη66 118 ΡΙΔ66 8 ΒΌΡΡΙΘα ὈΥ ταίΐγε 
ἴῃ. 1ῃ6 Βυσοθοαϊηρ [{Π6. -- χειμῶνα. ““ΤΏΘ ὙἸΠΕΤΥ-5ΓΟΥΤΩ,᾽) ἑ. 6.7) ἴη0 
ΟΟ]ά ἃμὰ 5ίοΥΠΙΥ͂ ΒΘά0ὴ οὗ υν]ηΐθυ. ΤῊΘ ΤΟίρυθηοθ ἰ5 ἰο {Π6 τηϊστα- 
τίοη οὗ [Π6 οΥάπ65 (0 Βους γη ΟἸΓλ65, δὲ {η6 Δρρτοδοὴ οὗἉ νυ»]Ἱπίθυ. 

κλαγγῇ ταίγε πέτονται, κ. τ. Δ. “ὙΥΠῈ ἃ ΟἸάταΟΥ ἀ0 ἴΠ656 νης 
ΤΠΘΙΓ ὙΓΑΥ ἰοναγὰ {ῃ6 νγαίθιβ οὗ Οσθαπαβ." ὍὉΠη6 σεϑηϊ να 15 θῖι- 
ΡΙογεά αἴοὺ υϑυὺβ βίσηϊ γίησ ἃ ἕαρίά τηοέΐοη ἑονγαγὰ βοιηθ οὐ]δοῖ, ἃ 
οοηδίγασίίοη οἴζθη τπηθὲ τ ἢ ἴῃ Ἠοτηθσ. ΤΠ δάνθυθίδὶ ἐπί 15 Τηθσθ- 
ΙΥ δἀάθά ΠΘΥΘ 10 ΠΠΔΥΚ ΤΔΟΤΘ ΞΡΘΟΙΠΟΔΙΥ 116 11π6 οὗ ἀϊγθοίίοη. 80 
ἴῃ Ἰαΐθὺ ατσβθκ, ΏΘΥΘ {Πῃ6 Ργθροβιςοηβ ἤν ΠΘΙΓ ῬΙΌΡΟΥ [ΌΓΟΘ ἃ5 

δογνθγηΐηρ ϑγοσᾶβ, νυ πὰ {Π6 1Ο]]οννίησ : πλεῖν ἐπὶ Σάμου (Τἠὐμεψά.» 

Ϊ., 10); ἐπὲ Σάρδεων φεύγειν (Χεπ., Ογτορ., Υἱϊῖ., Ὡ, 1). Οὐμρᾶγθ 

Κιαδπεν, ᾧ 807, ἀπᾶὰ 638,1, εὐ. «εἴ. ---ἰ Ὡκεανοῖο ῥοάων. ἨοτΙηΟΙ 5 
ΟὐΘδΠῸ5 15 ἃ ἸΆΥ66 ΓΙΥΘΥ Θποϊ το ησ {Π6 τουπηὰ μ]δπηθ οἵ {Π6 ϑατίῃ. 
(Οοπβυϊ ποΐίθ οα υϑῖβα 423, θ0ῸΚ 1.) Α5 ἴπ0 ἢϊσιΐ οὗ (16 οὔᾶπ65 18 
ΠΘΙΘ [τῸΠ} {ῃ 6 ὙΙΠΙΤΥ βίουτη, {ΠΥ ᾿ἰπ6 οἵἉ αἀἰγθοίς 15 ἰουγατὰ 1Π6 τϑ. 
ξἰοηβ οὗ (Π6 Ξουίῃ. 
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ἀνδράσι Ἰυγμαίοισι, κ- τ. Δ. ΤῊ νγαγίατ Ὀθίνγθθη ἰῃ8 ῬΥβΊΏΙ65 
ἂηὰ {πΠ6 ΟΥ̓ΔΠΕΞ ἰ5 ἃ ψγ6 }1-Κπόνγη [4Ὁ]6, ταβρθοίησ ΡΜ ΠΙΟἢ, σοηβοϊξ 

Απίμοη 5 Οἷα55. ᾿ϊοί., 5. τυ. Ῥυριηδίὶ. -- φόνον καὶ Κῆρα φέρουσαι. 

ΟὐὈτηραγθ ὈΟΟΚ ἰϊ., γευβα 852. 

7-3. ἠέριαι δ᾽ ἄρα ταίγε, κ. τ. Δ. “ ἈΠπά 50 ΠΥ ὈΘ6ΔΥ Οπηνναγὰ ὃ6- 
ἴογα ἴἤθιη, ΘΑΥΓΥ ἴῃ 1Π186 τη πη, ΡΘΥΠΙΟΙΟῈΒ βίγ 8." Ὑγαὲ ον σίνθῃ 

ἠέρεαι ἴδτα 6 πηθαηὶῃρ ΓῸΓ οἷ Βυιϊτηδπη σοπίθπαβ, οα 1Π6 δὰ- 

{ΠΟΥ οὗ 1Π6 δποϊθηΐ σταιητηδυαπδ. (μεαιὶ., 5. Ὁ. ἀήρ, ἠέριος.) ΤΠ6 

σΟπΙΠΊΟη, Ὀὰΐ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ, γα πβ] δι! 15, “ ΤΠΤΟΌΡἢ 1ῃ6 δἱγ." Ὑ055 

ΥΘΠάΘΓΒ ἰΐ, “ἴῃ 1Π8 Πα ΖῪ ἄδνγῃ οἵ πηογηΐηρ :᾽ ταβρεοίίησ νη ϊοῃ, οοη- 

βυ 1 Βυϊιπιαπη, ἱ. ς.--- προφέρονται. ΟΌὌΞΕΓΥΘ {Π6 ἴΌτΟΘ οὗ {Π6 τη] 618. 

οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν, κι τ. Δ. “Βαυΐ {Π6 ΟΥΠΕΙΒ {ΠΘΥθυροη, {Π6 ατθεκβ, 
“ὩΔΙΏ6]Υ), συϑηΐ 8]οηρ ἰῃ 51|16η66, ὈΓΘΔΙΠΙησ Ταρ 6." ΟὔΒοσνθ (Π6 ρῥτο- 

ΠΒΟΙΉΪη8] ΤΌΥΟΘ οἵ οἱ, νυ ἢ ν Ιοἢ υγοτὰ ᾿Αχαιοί 15 'π ἀρροβίτοη. Αὐ]ὰ5 

(ΘΠ 85, 'π 8 Θχρἀπδίϊοη οὗ {Π15 ράββαϑθ, γϑίδυβ σιγῇ ἴο μένεα πνείον- 
τες, ὙΥϊοἢ ΗΘΥ͂ΠΘ ΨΘΥΥῪ Ό5ΠΠΥ σοπάθιηηβ. (4 πὶ. Οεἰϊ., 1., 11.» -τμεμα- 
ὥτες. ὙΠΪΒ ΡΥ ΟΙΡΙΘ ΟΟΟΌΥΒ ΠΘΤΘ ΥΠ ΠΟὰΣ ΔΠΥ ΘΟρυ]ᾶ, βίποθ ἴξ 15 
ΠΠΘΓΕΙΥ͂ ΘΧΡΙΑΠδΊΟΥΥ οὗ πνείοντες, ς. Ὁ 

10-14. εὖτε Νότος κατέχευεν. “Α5 1Π6 5Βουῖῃ νυἱπὰ 15 ψοπί ἴἰο 

Βργεδά." 1 ΈΘΓΑΙΥ, “15 οηΐ ἴο ΡΟυΥ." ΟὈΞΟΥΥΘ 1Π6 ἴΌγΟοΘ οὗ [86 

δογίϑί ἰῃ ἀδποίίηρσ ναί 15 υγοπί τὸ βάρρθῆ. ΟΌΒΕΓΙΥΘ, 8150, [ῃδΐ εὖτε 

βίδηαβ ὮΘΙΘ ΤῸ [6 ΙΏΟΤΘ ΟΥΙΠΑΤΥ ἠῦτε. ΓῊΪ5, ἱπάθϑὰ, ἰ5 ἀθηϊθὰ ὈΥ 

Βυζίπηδηπ, Κ᾽ ΠΟ Γη8Κ68 εὖτε ἴΠ6 δἀνεγῦ οἵὗἉ {ΠΠ|6, πὰ δαιϊν]θηΐ ἴο ὅτε, 

δαΐ ἠῦτε {Π6 δάνϑυ οἵ σομῃρατίβοῃ, πὰ ἀββουίβ ὑπαὶ [ΠΘῪ ΔΥῸ ΠΘΥΘΥ 

υϑϑἀ [ῸὉΓ ΟὁΠη6 8Δποίμου. Ηθ {πϑγθίουθ ρΡΥΌροβοβ ἰ0 γϑδᾶ ηὗτ᾽ ὄρεος, 

τηδκίηρ ηὗτ᾽, ἴῃ ΒοδηηΪησ, ΟὯ6 5.}14016 ὈῪ βυπίζεβϑίὶβ. ϑΡ᾽1ΖΠΕΥ, Πονν- 
ΘΥ̓́ΘΙ, ΒΟΟΘ5ΒΙΠΥ ἀοίδπαβ ἴΠ6 σοπητηοῃ τοδαϊηρ εὖτε ἴῃ 1ῃ6 56η86 οὗ 

ἠῦτε, ἀηὰ ἀθῃ 1685, του ΑΡο]]οπΐυ5 (Πὲ 440... Ρ. 560,1, δε44.), {παὶ ὅτε 
ὁδη Ὀ6 οοπίτγαοίοα ἰπΐο ἔννο 5υ114065.᾿ 

κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω. “Βαξ Ὀδί[ΟΓ ἰο 1Π6 1ῃϊεΓ ἐπᾶπ δνεπ 
1ῃ6 πἰρῃῖ." Βεοαῦβθ μ6 δῇ βίθδὶ νυ] ἢ ἃ ὈδιΐοΥ ομᾶποθ οὗ βυσοθββ 
διηϊὰ 1ῃ6 τηϊβὲ, βίποα 6 ἤοοκβ δπὰ πογὰβ 8.6 δἱ ἤδτσα ἀυτίπηρσ 1Π6 

ἀαγίίμηθ, θυξ 5βμαΐ ὉΡ ἀυτίηρσ 1Π6 πἰρἢϊ.---τόσσον τίς τ᾽ ἐπιλεύσσει, κ. 
τ. Δ. “Απᾶ 0Π6 ΙΟΟΚΒ ΟΥ̓ΘΓ (ΟΠ]Υ) 85 βδτδθαΐ ἃ 5ρᾶς8 85 ἢθ δυὐδῃ 
{γον ἃ 5ῖο0Π6 ΟΥ̓́ΔΥ,᾽ 1. ε.,) Δηἃ ΟΠ6 ΟΠΪΥ 5665 Ὀδίοτα Ὠΐτ ἴο ἢ6 ἀΪ5- 

ἴδησ6 Οἵ ἃ 5:0 η 8 ̓5 ἴὔσγονν. ΟὔξουΥΘ [06 ρΘΟΌ]ΑΥ ἔοτοθ οὗ ἐπί ἤ6τῸ, 

δοίἢ ἴῃ οοτηροβίςοη δπὰ ουΐ οἵ ἰζ. 1,116 ΥᾺ]]Υ, “ ὉΡΟη.᾽" 
ὡς ἄρα τῶν ὑπὸ, κι τ. Δ. ““1αβῖ 50, θαποδίῃ 1Π6 ἴδεΐ οὗ ἴΠ656, ἃ5 

1Π6ῪΥ οαηθ οηνγαγά, [Π6 οἀαγίηρ ἀυβί Καρὶ τὶβίησ,᾽ {. ε.. (ῃ6 ἀπὲ Το056 
ἴῃ οἱουάβ ἔγοτι Ὀθπμθαίῃ {Π6 1 Το ἃ5 ΠΟῪ τηουθᾶ δοησ. ὙΤΠΘΓΘ ἰ5 

σοΟηΒί ἀΘΥδ Ὁ] ἀουδὲ νυ οί Υ γ6 οὐρὴϊ ἴο γοδὰ ἤθγα ἀελλής ΟΥ ἀέλλης, 

[Π6 (ὈΤΙΏΘΥ Ὀδίησ {Π6 δὔϊθοϊϊνθ, (6 Ἰαϊίογ [Π6 φϑηϊῖνο οὗ ἄελλα 
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ΤἼ6 δἀ͵θοϊϊνθ οσσῸγΒ ΠΟ ΏΠΘΓΘ 656; ὙἘΠ6 1η6 δχργοϑβίοη κονίσα- 

λος ἀέλλης, “1ῃ6 ἀυδὲ οὗ δῃ δαάαγ,᾽" 1. ε., ϑἀἀγίηρσ ἐυβῖ, σδ ἢ ΘΔΒΙΪῪ 

Ὀ6 οπάυτοά. Βυϊζίηδηη, οἡ 1η6 ΟἶΠΘΥ απά, υΥὶῖ65 ἀελλῇς, δσοη- 

ἰγδοίθά ΠῸΠπιὶ ἀελλήεις. (Ανιεῇ. ΟΥ., '., ρ. 172, ποί.) ΜῆΥωοΘοΘ. ἴᾶνϑ τϑ- 

ἰαϊποά, ΠοννΘΥοσ, ἴΠ 6 σοϊητηοη τϑδάίησ υν {ΠῚ ΘΡΙΙΖΏΘΥ δηὰ οἴθουβ, 

τπουσὰ [Ὁ 15 Δἢ ΘΧΊΓΘΙΩΘΙΥ Βυβρίοί οι ΟἢΘ.---κονέσαλος. ΤῊΘ σοΟΙηΤηΟη 

ἴοόγτη 15 κονίσσαλος, ΜΜΈΪΟΝ 76 ἢᾶνο αἰϊθγθὰ νυν ἢ Ηθυηθ, ΟἹ, Θρι 

ΠΟΥ͂, ἃηὰ Οἱ ΘΓ. 

πεδίοιο. “ΤῺΘ σοηϊεῖνθ οὔ ρίαοθ ἰ8 αἰπηοβδὲ νυν] οοηῆηθδα ἴο ροοί- 

ΥΥ. ΤῊΘ ΡΙδ66 ἰπ [8 σοηβίγ ΟἽ ]Οἢ 56 6ΠῚ8 ἰο Ὀ6 οοησαοϊνοὰ οὗ ΟΥ̓ 1ῃ6 

ΒΡΘΆΚΕΟΥ 8ἃ5 ἃ ΠΟΘΟΘΒΒΑΤΥ σοπάϊτίοη ἰο {Π6 ποίϊοη οὗ 16 γϑυῦ, δπᾶ 

ἐΠπουθίουθ αηΐθοθάθηϊ ἴο ἰΐ, ΠΟΘ ἰξ ἴῃ ΒΟΙΩΘ βοΐ αἀῖοβϑθ. Ηδθηςθ, 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἴῃ ἘΡίσ, νγγ ἥπὰ υϑυῦβ οὗ γηοίϊΐοη τ ἃ σοηϊῖνθ οὗ (Π8 

ὙΑΥ͂ ΟΥ̓́ΘΥ ὙΥΠΙΟὮ {Π6 τηοίίοπ ργοσθθᾶβ, απὰ νν ῃΪοἢ 15 οοποοὶνοα οὗ 85 

ἃ ΠΘΟΘΒΒΔΤΥ σΟΠαΙΠΙΟΠ. οὗὨ [Π6 τηοΐίοη. ΤΉΘΙΘ Δ1Θ γΑ οι 5 ΟἿΘΥ ὑγᾶγ8 

οἵ δχρίαἰπίησ [}}15 συ ΘΥῪ αἸΒΊοαΙ σοηπβίγιοίίοη, οη6 οὗἁ νυ οἢ 15 ἴο ἴα Κ6 
1Π6 σΘη ΠΥ 6 85 ἃ ραυ {ν6. (Καλπεν, ᾧ δ22, εὐ. .1ε1.) 

16-20. Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν, κ. τ. Δ. “ἘῸΓ [ῃ6 Ττο͵δη5, ἱπάἀ 664, 
[Π86 σοάϊκο ΑἸοχαηάθσ δἀναποθά ἴο θα(116 ἀιηοηρ [Π6 ἔοΓθιηοβὶ σοπ- 
θαΐαηίβ.᾽ Ῥασὶβ ἀρρθδῦβ οἡ 18 ὁσσδϑβϑίοῃ 88 ἃ πρόμαχος, ΟΥ̓ πρόμος, 
ἃ Ππδῖὴθ σίνθη ἴο οὁπ6 ψο0 ἢσῃίβ ἴῃ [Π6 ΤΟγϑιηοϑὲ γα ηῖκ. Ῥαυὶβ νγὰ8 
ποῖ ψῇοαΐ νά]οσ, θὰ ἢΘ νγὰβ ΔΒ ΠΥ ἱπεϊ πη! αι θα ΟΥ̓ ἀη Ορροηθηΐ.--- 
᾿Αλέξανδρος. Ῥατὶβ μαᾶά [ῃ6 πᾶπηθ οὗ ΑἸθχαπᾶρυ σίνθῃ πἰπη ὈΥ 1:6 
Βῃδρηογάβ οὗ [ἅδ, νυν 116 Πἰ πη 56 ΙΓ ἃ ΒῃΘρηθγα, ἔγοιη ἢ85 ἀθίδπαϊηρσ ἔθη 
αϑαϊηβέ [Π6 αἰΐδοκβ οὗ τοῦ θθγβ. (᾿Αλέξανδρος, “ τηαη-ἀοίδηάογ,᾽" ΤΠΤΓΌΤα 

ἀλέξω, ““1ο ἀρίδη,᾽" δηὰ ἀνήρ, “ἃ τηδη.᾽) Ηθ παὰά θδθθὴ δχροβϑί, 

θη 8η ἰπίδηϊ, ου. Μουηΐ [ἀδ, ἱπ σοπβθαῦθηοθ οὗ ἃ ἄγθαπι νυ οἷν 

δῖ τηοίμου Ηθουθα παὰ ννὮ]]16 ργοσηδηΐ οἵ δίτη, δηᾶ νγὰ8 βανϑά δηδ 
ὈτουρηΣ ὉΡ ΟΥ̓ ὁΠ6 οὗ (ῃ68 5ῃβρῃθγάβ οὗ 1ῃ6 πιουπίαῖη. Ἠδοθδο 
ἀτοαιηθά μὲ βὴ6 μαᾶὰ Ὀδθη ἀο]ϊγοσθὰ οὐ ἃ Ὀ]αζίησς ἴογοῃ, ὑνῃΐοΡ 
ψγΑρρΡΘα ἴῃ ἤδγηθβ θοῃ ΤΊΟΥ πα {Π6 νγοοᾶβ οἵ [ἀἃ. 

παρδαλέην. “Α ΡδηΐΠΟΥΒ 5Κ|π.᾽) ῬΡΙΟΡΘΙΥ δὴ δἀϊθοίίγθ, νυ 
δοράν υηἀογβίοοά. Α5 τοραγὰβ {Π6 πάρδαλις, Θοηδυ Πιοίϊοπατῳ οὗ 
Αηιφυῖίεα, Ρ. 733.---νῦῷ ἤν ΠΟΥ ἃ σϑιηπδηΐ οὗ 8ῃ ΘΩΠΥ͂, δηά, δἱ 

ὉΠΘ {{Π|6, Υ̓ΘΥΥ͂ σΘΠΘΥΙΑΙ Ουβίοιῃ, ΠΔΙΏΘΙΥ, {παΐ οὗ νγϑαγίπα βκὶπΠ8 ΟἹ 

Ὠἰάο65 Ὁ ἀθίδηβίνθ διτηοῦ, ΤῊ τηοάθ οἵ ννϑαγίησ 16 110Π᾽8 βκίῃ, 

ἴου ΘΧΔΙΏΡΙΘ, 15 ΒΟ ἢ ἴπ ὕνγο 5014}1 ὈΓΟΠ 265 οἵὗἉ ΥΘΥΥ͂ ὨΙΘᾺ δπιΙΌΪΕΥ͂, 

ἀπά ψΠΗΪΘἢ ἀγὸ οορὶθα ἱπ ἴῃ8 ννοοάσιξ οη 1η6 ποχὶ ρᾶβθ. 
καμπύλα τόξα. “ΤῊΒ ΡΙυΓ8] οὗ ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΘ, ΟΥ̓ ΤΠ6 Ρ]ΌΓΑΙ ἴοσ [86 δίησιι- 

[αγ, νυ ἢ 1η6 ἀσοοτηραηγίην ἰάθα οἵ σοοάπ655 οἵ 48} {Υ, ἀρᾷ βέγθη σι, 

--Οαὐτὰρ ὁι “Βαϊ Π6,᾿ ὁ. 4.) ἢ6, ἸΠΟΥΘΟΥ ΘΓ. ΤῊΘ ματι ϊοῖο αὐτὰρ ἰδ 
ΒογΘ οιηρίογϑὰ ἱπ 1ῃ6 Ὀθρίπηϊησ » ἃ 56ηΐθ 06, 0 ΘΟΧΡΡΟΒΆ ἃ ταρὶ 

»"; 
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συπεϊπαδίίοη οὗὨ ἴῃ6 βυθ]θοῖ, ἀπᾶ ἴο 5Β6ῦν 8 8ἃ5 ἃ σοῃηθοίϊηρ ηἷ ὕ6- 
ἔθη προμάχιζεν πα προκαλίζετο.---κεκορυθμένα χαλκῷ. ““Ἡδδᾶθδα 
ἢ Ὀτα55." ΜοΙθ ᾿ΊΘΓΆΠΥ, “ τρροὰ ἢ ὈΥγα55.") Οοηβϊ ποῖθ 

δὴ ὈΟΟΚ ἰΪ., ν 658 457.--- προκαλίζετο. ““ἸΚαρὶ Ομ] Θηρίηρ."--ἀντίθιον. 

“ἘΔ66 ἴο 1266. 
21-29. ᾿Αρηΐφιλος. ““ὍὭρΑΥ ἴο Μα15." Αἡ ΗοΙπΟΙΙΟ ΘριἐΠοΐ ΤῸΓ ἃ 

γδ]ϊαπΐ ὙγΑΥΤΙΟΥ.---μακρὰ βιθῶντα. ““ ϑίγαἰησ ὙΠ Ἰοησ βίθρϑβ."-- 

ὥστε λέων ἐχάρη, κ- τ. Δ. “ἙἜγΘη 885 ἃ Ἰἰοη 15 ὑγοπΐ ἴο σϑ͵οῖςθ, μαυΐησ 
ἸΙσῃ θα ροη ἃ ἸΥσθ ΘΑΥΟΔ55.) ΟΌὌΒΘΥΥΘ {ῃ6 [ΌΤΟΘ Οὗ {Π6 δογὶβί ἴῃ 
ἐχάρη, ἃ5 ἀδποίϊησ᾽ ννηδαΐ 15 Πα [8] ΟΥ ΟἰΒίογηαυυ. ΤῊΘ ἸΙοη ΠΘΡΘΥ 

1οῦσῃθ5 ἃ ἀθαᾶὰ οαγοδββ ΠΠ]655 ἀγίνθη ἱμῃϑγθίο ΟΥ̓ ΞΘΥΘΥΘ ΠΌΠΡΘΓ. 

Ηδηςθ {Π6 ρτορσίθίυ οὗ πεινάων ἴῃ {Π6 ἰοχί, βίποθ, δοοογάϊηρ ἴο 1ῃ6 

ΒΟΠΟΙ]Ϊαβί, ΗΌΓΊΘΥ 565 σῶμα ἴῃ Βροϑακίηρσ οὗ ἀθαά Ὀοάϊθβ οηΪΥ, [Π6 

Ηοπηοτϊο ἔδυ ΤῸΓ ἃ ᾿ἰνὶησ οη6 Ὀαϊηρσ δέμας.---πεινάων. “1Ἰη ΠΪ8 
ΒυησΘΥ." ΤΙἠΈΘΓΑΙΥ, “ ὈΘπρσ Πα ΡΤΥ." ΤῊ ἴθγπὶ πεινάων ποΐ ΟΠ]Υ͂ 

ΘΧΡΙαἰηβ ΨΥ Π6 ἰουσῃθβ5 ἴΠ6 ἀθαὰ οατοαββ, θὰ 4150 ΠΥ 6 ΟΔΤῸ5 

ποΐ ΓῸΓ πΠουπαβ ΟΥ̓́ΠΠΐΘΥ8. 

μάλα. “ατθοα!!ν.᾽"--εἴπερ ἂν αὐτὸν, κι τ. Δ. “ἙἜνδη ἱπουρῇ Βοΐἢ 
5 ἀορ5 πᾶ ΥἹΡΌΤΟΙΒ γου 5 ὈΘΒΕΓ {ΠΟΙΏΒΘΙν 65 αἴζου ἢϊη." ΟὈ- 

ΒΘΙΥΘ {Π6 ἴΌΤΟΒ οὗ [Π6 τη! α]6, ἴῃ ἢτϑυ ἱπαϊοαίίησ τοῆθχίνθ δοίίοη, ἀπ 

16 η σΟνΘΥΠΙΠΡ᾽ ἃΠ Θχίθγηδὶ οὈ]θοΐ, (ῃΠ6 δοουβαῖίν αὐτόν ΘΧΡΓΘββὶηδ 

νυ ἢ Τϑίδυθποθ ἴο νγῃαΐ [15 ὈΘβι στη σ οὗ ἐΠΘΠΊΒΘΙΥ 65 ἴα Κ65 Ρ]806.---οΟὸΩς 

ἐχάρη Μενέλαος. “80 Μοποῖδιβ ννὰβ το]οϊ θα." -- φάτο γὰρ τίσεσθαι 
ἀλείτην. “«“ἘῸΓ ΒΘ ἐπουρῃς ἐπαΐ ἢ6 σνουἹά ἴα κθ Ὑθηρθᾶηοθ ὁπ ἰδ 
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πισκοὰ οηθ. ΟὈΒΘΥΥΘ 106 [ΌΤΟΘ ΟΥ̓͂ [Π6 τηϊᾶἀ]6 ἴῃ φάτο : 1 ΘΑ, 
“ἢ6 βαϊά ὑπίο ἢ ̓ ΠΙ|561" ἢ. ε., ἢ6 βαϊᾳ τυ ϊπ ἢΪ8 οὐνῃ ὈγΘδβί.--- τίσεσ- 

θαι. 6 Βᾶνϑ γσίνϑη 115 τοδάΐησ ἢ Ὑ ΟἹ, ἤδυπρ, ϑρ Ζπου, ἀπά 

ΟἴΠΘΥΒ, ἴῃ ΡΙα 6 οὗ 16 ΘΑ ΘΥ ΟΠ6 τίσασθαι. Τὶ 15 ἀου {{ὑ], ΠΟΥΤΘΥΘΥ, 

ΒΠΕΥ 811, ΠΟΥ ΠΟΥ [Πἷ5 1αϑὲ ουρηςΐ ποῖ ἴο θ6 Τοϊαἰπθᾶ ; [ὉΓ {Π6 δογῖβί, 
{πὸ 1Π6 ροσγίδοϊ, ἰ5 υβϑὰ ἴο βχρῦϑββ {αΐατα ουθηΐβ ὑγοἢ τῆσβί σου- 

(ΑἸ ΏΪΥ͂ ΠΆΡΡΘΠ ἰπ (6 ορἱπίοπ οὗἩ {6 ΒΡΘΆ ΚΟΥ ΟΥ̓ Δοΐου. ΟΟΙΏΡΑΙΘ 

Καληπεν, ὃ 403, 2, εα. «7ε1{.---ὸξ ὀχέων. ““ἙΎΟΤΩ ΠΪ8 σΠτοί.᾽ 

390-92. Τὸν. ““ΤΠ8Β ὙΥΔΥΤΙΟΥ.᾽᾽ -- ἐν προμάχοισι. “ ΑἸηοηρσ [88 
(οτειηοβί σοιϊηθαίαηίβ.᾽" ΟΟΠ50] ποίθ ο συ γ86 16.---κατεπλήγη. [πῃ 

106 σομῃροῦπαϑ οὗ πλήσσω, ᾿ανίησ [Π6 56η56 οὗἉ “10 5Βῖ Κα ἢ ἀἰ5- 

ΓΠΔΥ ΟΥ̓ ΔϑίοπΒῃτηθηΐ," 1[ῃ6 βθοοηᾶ δογίβί 15 υυτ θη τυ ἅ ἴῃ 16 

ρθη]. Ηδρτο, που ΟΥ̓ συ, [Π6 ρορΐ, ῸΥ 1Π6 566 οὗἉὨ [ῃ6 Τηθίγθ, μ85 ἡ 

ἰπβίθαα οἵ α. (Βιμέπιαπη᾽, 5 Ἱγτεριίαν Ῥετῦς, Ρ. 210, εἄ. ΕϊΞλίαἶε.γ--- 
ἔθνος. ““ὙἼὉΠ6 1ῃτοηρ.᾽"--ἐχάζετο. “6 Ὀδσδη ἴο τοίτϑαϊ. ὁ 

33-36. ὡς δ᾽ ὅτε. ““Απᾶ 5 ψῃθη." ---παλίνορσος ἀπέστη. “ϑρτίηρ- 
ἴῃ 60 Κ, ΤΘΙηΟΥ 68 Ουΐ ΟΥ̓ [Πῃ6 νγᾶγ.᾽ ΟὈΒΟΥΥΘ {Π6 δογίβέ ΠΘΥΘ 6Π1- 

ΡΙογθα ἴο Θχρύθββ ὑγῃαΐ 508 ΠΥ ΠΔΡΡΘΠΒ ἴῃ ΒΌΟΝ 64568, ἀπά, {π6τ6- 

ἴΌγ6, 85 Οἡ Ῥγθυϊοιβ οσοδβίοηβ, σοηἀθγθᾶ ὈΥ 1Π6 ργδβθηΐ.---ὐπό τὸ 

τρόμος ἔλλαθϑε γυῖα. ““Απᾶ {τοΙΠὈ]]Π σ᾽ 561Ζ65 ΟΠ 5 "πὴ 058 Ὀθ πίῃ." 
Ηδρτο, ἃ5 οἴδθη Ὀθίοσθ, ἔπ 616 15 ποίησ 1ῃαΐ σΟΙΏΡ6Ι5 5 ἴο0 ΠΑΥ͂Θ Τ6- 

ΘΟΌΤΒΘ ἴο ἃ ἱπηθβϑῖβ. Οοιηρασ Καλπεγ, ὁ 619, α.---ἄψ τ᾽ ἀνεχώρησεν. 
“ΕΒ 80Κ Β6 Ὀοΐῃ τοίγραϊβ.᾽"" ΤῊΪβ ΘΠ]ΑΥΡ 5 Οοἡ ἀπέστη, ὮΏΘΤΘ ἰΐ νγὰ5 
ΤΉΘΥΘΙΥ βαϊᾷ [Παλ Π6 τριηουθβ οὔΐ οὗ ἴῃ6 γγὰυ. Νονν, Βουυθύθυ, ἢ6 

τη Κ685 ἃ {{}} Τοίγοαδῖ. -ττμὲν εἶλε παρειάς. Οπἡ {Π15 σοηβί Γι ο Ι0η, Θ0Π- 

Β0Π ποΐθ οῃ ὈΟΟΚ ἱ., υοῦβο 2386. 

αὗτις ἔδυ. ““ῬΙυπροᾶ θ86Κ."--- Τρώων ἀγερώχων. “ ΟΥ̓ ΒΑΌ ΡΥ 
Ττοΐαηβ." Βαϊίτηδπη τορατὰβ (ἢῃΐβ Ἰθύτη 85 ἱπάϊδαϊίπρ [Πδὲ Ιου 6 [Ὁ 
ΘΧίθυπδὶ αἰ βρΙΑΥ ὑνμΐ ἢ νγᾶβ 50 ομαγαοίοσιβιϊς οὐ 1μ6 Αβίαϊίς παίίοπβ, 

1ῃ6 ννοτὰ Βδὶπρ ΡΥ ΠΟΙΡΑΙΠΥ ἀβοὰ ΒΥ ΗΌΓΊΟΓ 845 δη δρίἐπεὲ οὗ Αϑβίαίϊοβ. 
(Τμεπῖϊ.,) 8. Ὁ. ἀγέρωζος.) 

359-40. Δύςπαρι. “Ἐπν1- υἱησίησ Ῥατΐβ,᾽ 1. 6., Ῥατῖβ, βοῦσοθ οὗ 

ΘΥἹ υπΐο {Π66 δπὰ {ῃϊπθ. Τῇ ΡῬυθῆχ δύς θτθ ἀθποίθβ βοιπθίΐηρ 

Παίο ἢ], ἀηᾶ ἴο θ6 υἱϑυγθᾶ υυττἢ ΤΟΤΘ ΟΥ̓ 1655 οὗὁ ἀυδυβίοη ἀπ ΔΌΠΟΥ- 

ἴθη66. Ηδθηοθ {π6 ὑτδηβίδίίοη Οἱ “" ὈΠΠΔΡΡΥ Ῥατὶβ,᾽ σίνθη 1ο {Π6 
του ἴῃ φυθϑβίίοη ΒΥ τηοβῖ δἀϊτουβ, ἀ065 ποῖ ΘΟΠΥΘΥ͂ [Π6 {π6 δηᾷ [0]] 

γι Θδπΐηρ οὗ [Π6 σγοστᾶ. Οοιηρατθ Εἰπσῖρ.», Οτεβὶ., 1388, Δυσελένας, ἀπιὰ 
[οδεεῖ, Ῥατ., Ρ. 545. 

αἴθ ὄφελες ἄγονός τ᾽ ἔμμεναι, κ- τ. Δ. ““Ὑ͵ουϊὰ {μαὶ οἰἴμοΥ τποὰ 
γγΟΥ  ὈΠΌΟΥ, ΟΥ̓ Πδάβί ρϑυϊβῃθα ὑπτηδγγι θᾶ." ΜόΌΓΙΘ ᾿ἰΓογΑΠγ, “ΟἿ 
ον (ποὺ οὐσηίοβί ἴο Ὀ6 δἰ ΘΓ ὈΠΌΟΤΗ ΟΥ̓́ΪΟ ΠΑΥ͂Θ ΡΘΙΙΞ Θὰ ὈππΊΔΓ- 
τᾶ." Οὔβοῦνθ {πα ὄφελον (σἼἢ [6 δαστηθηξ ὥφελον) ἰβ οηἹΥ θπηρῖου- 
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δὰ ὑυθΓΘ ΟΠ6 ὙΥ15}}68 [ΟΥ̓ ἃ ἑπίησ τ ΒΙοἢ λα. ποῖ ἔδθῃ Ρ]806, 15 ποΐ ΠΟῪΣ 
τακίησ ῥίαςβ, δᾶ 15 ποῖ αοιιέ ἐο ἰδ ρίδοθ. (ἢεγπμι. αἀ γέρετ., Ὁ. 

756.)---ἄγονος. ϑοτηθ ταδκθ 15 ἴθυτὰ Θαυ ἀ]θηΐ ΘΓ ἰ0 “ αὦ ργοίεπι 
φεπεταπάμτα ἐπλανι 5." ΒΌΟἢ ἃ τηθδηΐηρ, που ΘΥΘΥ, οἂπ ΠΑΥΟΪΥ 501 

188 οοπίοχὲ. ΤΠ ΓΟ ὑϑ18] ἔοτοΘ οὗ ἄγονος 15 ὁ μὴ γεννῶν, ΟΥ̓ 

ἄτεκνος, ἴ. 6., ““ ΟὨ1Π41655,᾽ ἃ τηϑαπίησ τ Βῖο Αὐραβίυβ σαν ἰΐ, γὴ0 

ἰ5 βαϊά το βαυθ οἴδβῃ ᾳιυοίβα ἐῃ6 11π6, νυ] ἃ 5] σοι σἤδησθ, ἃ5 8Ρ- 

ΡΙΙΘΔ016 ἴο ΗΪβ οὐγῃ ἀοπηδβεϊς ἐγου 165 : αἶθ᾽ ὄφελον ἄγαμός τ᾽ ἔμεναι, 
ἄγονός τ᾽ ἀπολέσθαι. ΟὐοτΩραγθ διείοπ., Κεϊ. Ατπισ., θ8. 

41-459 καί κε τὸ βουλοίμην. “1 που]ὰ θοΐμ Ργοίδὺ {}15,᾽ ἐ. ἐ.») [86 

ΤΟΙ τθπὲ οὗ βυθοῦ ἃ νυ βιι.---λώδην καὶ ὑπόψιον ἄλλων. ““Α 5οδπάδ)ὶ, 
πᾶ δὴ οὐ͵βοὶ οὐὨἩἨ ΔηΡΤΥ ἀϊβίγυβε ὑπο οἱ 5.) ὙΥα μᾶνθ βίνϑῃ 
ὑπόψιον, σἸΠ ὙΥ ΙΓ ἀπὰ ϑΡΙΓΖΏΘΓ, 85 ΓᾺΥ ρτείβγα!]8 ἴο {Π6 ΟΥ̓ ΠΑΥΥ͂ 

τοδάϊησ ἐπόψιον, “ἃ Βρεοοίδο]6.᾽" ΤΠ ὈΓΠΊΘΓ 18 Ξαποί[ο ΠΕ 4150 ὈΥῪ 
186 δυϊμουι οὗ Ἐππίδι μα, βοὴ οὗ {Π6 βομο δβίβ, πὰ ΡΟ ]οπἰα5 

ἴῃ δὶβ Ηοτηοτῖο ᾿χίσοη. ΤῊΒ]αἰΐοσ τθδάϊησ νγ8 σίνθη ὈῪ Αὐ᾽βίορῃ- 
8π65 δηὰ Ηετσγοάϊδη. ὙΤΠ6 ἰάθα ἱπίθπάβα ἴο Ὀ6 οοπυθυθα ὈΥ ὑπόψιος 

ἰ5 1μαὲ οὕ πα ὑ»ΠῸ 15 τοσατάβα ὈΥ͂ Οἴ Π6Ὶ5 ἤγοπι ἰπάετ ὈΥΟν 5 οοπίταοί- 

οὰ ὈΥ͂ ΔηρστΥ ἀἰβίγαβιε: Ε 
43-45. ἡ που ““ΑΞΒυΓ͵ΘΟΙΪΣ, [Γ1 τηϊβίακο ποὶ." ΤΉΘ56 ἔνγο ρατί- 

οἷεβ, οὔ τ ϑῖ ἢ ἢ 5 δῇιγηγαίίνα δηὰ ποὺ σοπ]θοίγαὶ, ΕΧρΡΓΘ585 ἃ ἀ6- 

στεα οἵ ργοῦδὈ ΠΥ διποιπηϊίησ δἰπιοϑί ἴο σογίαϊπίυ. “ΉΘΥ ἀο ποῖ 

οοα]οβοῦ ἱπίο ομ8 νοσᾶ ; {ΠΟῪ ἀϊά, ἢ νγουὰ πᾶν ἴΠ6 δουῖθ δοσθηΐ. 

-καγχαλόωσι. “ὙΨ1Π' ταῖβθ [μ8 Ιουὰ Ἰαυρἢ." ΤῇΘ ργδθβθῃΐ μ85 Β6τθ 

186 ἔογοβ οἵ ἃ ζυΐυγθ, 8 οουΐαὶ πὶ οὗ {πΠ6 δυδηΐ)β8 ἱακίησ ρ]Δο6 θείης ς 

80 ΞΙΤΟΠΡΊΥ 658} }5ῃ6α ἴῃ 1Π6 ταἰπά οὗ 1Π6 Ξρεᾷκαυ. Οὐογηρατο Καλπεγ, 

ὁ 437.---οὔνεκα καλὸν εἶδος ἔπ᾽. ““ΒΕασδι5Β6 ἃ Παπάβοτηθ βθύβοῃ 15 
ὍΡΟΙ 1Π66,᾿" ὁ. 6.,) ὈΘΟΔΌΞΘ ἃ Πδπάβοιηβ δχίϑχιου 5. 1Π]1η6.---ἀλκή. 

ἀν Τὺ ὕω 

46-51. ἡ τοιόσδε ἐὼν. ““Ιάβε που, Ὀοὶπσ ΒΌ ἢ ἃ ὁη6.᾽) ΟΌΒΟΓΥΘ 

1μαὲ ἡ Ὀδϊοησβ ἰῃ σοηβίσυοιίίοη ἴο ἀνῆγες.---ἐρίηρας. Δοοσοτάϊηρσ ἴο 
Βαϊίτηᾶπη (1»επι]., 5. Ὁ. ἦρα), ἴῃ6 ἔοττῃ ἐρίηρες, ἴῃ ἐρίηρες ἑταῖροι, 15 

ποίησ ΤΟ ἴῃ 8η ἃ Γηθίδρ Δ5πὶ ΤῸΓ ἐρίηροι, ἃ ΟΔη 56 ΥὙΘΙΥ͂ σοπορσῖν- 
8016 ἰῃ ἔπο56 {ἰπη|65, ΥΏΘΠ ΦΌΓΓΩΒ ὙΕΥΘ ποῖ τη τοσυϊαϊοα ΕΥ̓͂ Δη- 

ΔΙΟΡΥ, ἃπᾶὰ ἤθη, ΘΟΠΒΘαΌΘΠΙΗΥ, ὑπαὶ ὙΥΠΙΟἢ γᾶ5 ΤΏΟΓΘ ἈΡΤΘΘ4016 ἴο 

186 τηουτῃ δηἃ ΘΔΥ νγᾶβ γα ΘΠΠΥ ργοίθγσγαα ἴο ἰῃδὲ νὩ] οἷ νγ8 ΓΊΟΓΘ 

ΔΠΔΙΟΡΊΟΔΙ.---μιχθεὶς. “Ἡδυίηρ ᾿πιοστηϊη σ᾽ τ] ἢ,᾽" ἑ. 6.) ΒαΥ ΠΡ ΒῸΠΘ 
διηθησ. ΤΠ6 ΡΔ55ΙΥ6 ῸὉΥ {Π6 τη] α]6. 

ἐξ ἀπίης γαίης. “Ἑτοτῃ ἃ ἀϊδίαηϊ ἸΔη(,᾽ ἑ. 6., ἔτοῖὰ ατθθοθ. Οὔ- 

ΒΕΙΥΘ ἔμαΐὶ ἄπιος 15 ΠΟΘ δη οἱὰ δἀ]θοΐϊν ἔγοτη ἀπό, {κ6 ἀντίος ἴτοτα 

ἀντί. ὙΥα τηῦβὲ ποῖ σοπίουπα {π6 ἀπίη γαίη οἵ ἨοτηΟΓ τ 1η6 
Απία γῆ οἵ ἴη6 Ὑτασὶς υυγουβ. ΤΠ Ἰαΐτου ἰβ θαβθά οπ ἃπ οἱ Ἰθσοπᾶ 

ΜΞ »- . αν 
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αἰυδρᾷ το ἔν ΖΕ 5οδ νυ ἴῃ ἢἷ5 διυρρίοες (υ. 215), δηὰ τείους :ὸ 1ὴ6 

Ῥεϊοροπ ΠΟΞΌΒ, 85 186 Τεβίάθῃο6 1π ΘΑΠΥ͂ 8565 οὗ ἃ Κίησ παιηδὰ Αρίβ. 
Βεβξίάθβ, [86 α 5 Ξῃοτί ἰπ ἀπίη, ΏΘΙΘΩ5 'πΠ Ἀπία 16 ᾿π|114] νοντεὶ ἰ5 

Ἰοησ. (Βιπιαπη, 1 ετιΐ., ς. Ὁ. ᾿Ἀπίη γαῖα.)---νυὃὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων. 

“Ἐοεϊαίοα ὈΥ πηδυτῖασα ππίο ὙΓΑΥΤΙΟΓ τπθῃ. ΤῊΘ ἴδγη ννός ΡΓΟρΡΕΣΙν 

ἄοποίεβ “4 ἀδυσῃίοτ- π-ἴανν,᾽ πΚ 16 1,δ1ἴπ πμτὰς. Ηδγα, Ὠούγενοσ, 

ἢ 15 τακθῃ ἴῃ ἃ ὙἹου ΞΕῆβΟ, δπηά ἀδποῖθξβ 8 διηδία τοϊδίθα ὃν τηδγ- 

Τίασθ. ΤῊ “ὙΓΔΥΓΙΟΥ τη6ῃ αἰϊυδοά ἴο ὅτ [6 τπηοπδγοῖ Αραδπιδῖη- 
ΠΟ δηά ἢῖ5 ἱπηστηράϊαία Κἰμάσγεα. Ηρδνυπθ, μουνονοσ, τορατὰβ ἀνδρῶν 

αἰχμητάων 85 16 ρίυγα! οὗ ΘαΘΒκΝδο; δηά τίει ἴξ τὸ Ασδιηθιηποη 
δἰοπθ. 

πατρί τε σῷ, κι τ. Δ. ΤὮΘ δοσυβδίνεβ πῆμα, χάρμα, ἀπὰ κατῃ. 

φείην, ἅτ ερεχεροῖῖοδὶ, θείπρ δά θά, ὃν ἃ βρθεῖεξβ οὔ δρροβίεἴοῃ, ἴο ἃ 
Ῥγεοθάϊησ ργράϊοαῖθ, 1ἴπ ογάεσ ἴο τηδτῖ ἃ τευ. ὙΠΕΥ βξίδπα, πεγα- 
ἴογο, ἴοσ ὥστε εἶναι πῆμα, ἄχτο. --- κατηφείην. “Α 5Βοῦχοα οὗ 5[12Π|6. 

ΤῊΪ5 ἴουπὶ τε ΐε β βίτιουν 0 4 οαξίϊηρ οὗ 16 Ἔν εβ ἀονυγηνγατὰ τῃγουρα, 

852-55. οὐκ ἂν δὴ μείνειας. ““Οουϊάξε ἴπου ποΐ, 1Π6η, νναῖξ ὁπ ἴω- 
εἴδηΐ ζοτ,᾽" ἑ. ε.. ΤΟΥ 9Π6 ἰπβίδπί υυνἱῃβίαπα. Οὔξεσνο ἴπ6 τηοιηθηΐδιν 

δοϊϊοπ ἱπάϊςαϊεα ὃν τἢ6 δογίξί.-- γνοίης χ. “Ὑποῦ ντουβάβέ πᾶν 
Κπονγη, ἔπ {πδΐ ονεηΐ." ΟΌΞΕΓΨΘ [Π6 ἔοτοσ οὗ κε.---οὐὐκ ἄν τοι χραίσμῃ, 
κ. τι. “ὍὉδδ6 ατί οὗ ρίαυίπσ οπ [86 ἵγτε, ἄσο:, νγου]ά ποῖ αἱὰ 186, 

ὙΠ ΠΕΥΟΥ 1Π08 τηϊσῃίοξί θ6 τηϊηρ]οά ἴῃ {δε ἀπξῖ." Οὔξετνο {86 61Ξ- 
εἰποίίοη ποτα δεΐνγεε 186 Ξυδ᾽ ποῖῖνε απ ορίδίΐνε. ὍΤΗΘ ᾿ϑίΐοσ ἢὰ- 
ἀϊςσαῖθβ 8 στθϑϊξ δὲ 15 ΤΏΟΤΘ ΟΥ 1655 ἀοῃδίίϊ, [ῃ6 ΤΌΓΠΒΕΥΙ 9π6 {πδὲ 15 
ΤΟΤΕ ΟΥ̓ 1655 σετίδῖθ. Ἠδοΐου Πη68Π5, ἰδαὲ σἠοιίά ῬΑΤΞ ἐρεν Ὀϊ6 (86 

ἀυέ, οτ, ἴῃ οἴμευ στογάβ, θ6 ἀδβῃθὰ ἴο {26 εστουπᾶ ὈΥ͂ Δη ὀρροπεηξ, 

Π6 τοῦ εεγίαϊπῖῳ πὰ Β΄5 5Κἢ} οπυ 186 ἤδτρ, ἄς., οὔ πὸ ανδῖ!. Οὐμι- 

ΡᾶΤΘ 1Π6 τοπηδτῖ οὗ Ηδιτηδηπ, (θρι:ε., νο]. 11., Ρ. 32): “δεᾶ »ἱαξιῖν 

Οταεῖς, ἀς Ῥγαξεεπῖϊ {μίωτουε εοη σι ο ἔεγε ἔπτη ορίαΐξῖθο πιέϊ, ξὶ εβεεῖειν 
ἀμδίμς εεβεῖ; δίη παῖπας, Ῥοίϊμβ σοηγειποίῖθο πμιηίιτ, τῷ φαΐ τεὶ σετε 

ἢατς Ῥγαξεπίευε ποίϊοπειπ εοπίίηεαί."-κίθαρις. ἈΑ5 πο οἵδε τηθη- 
τίοπ 15 τηδῦθ εἰξθύγῃεσο, ἴῃ 106 ροείτν οὗ Ηοτηοσ, οὗ [86 ἵγτα οὗ Ρασγίβ, 

ΟΥ ἢϊ5 Ρατίοιτηθη66 ὕροη ᾿ξ, ΞΟΠ οὗ [06 δποϊθηΐ δοπιπυθηΐδίουβ τεδᾶ 

κίδαρις ἴπι 1Π15 ΡΑΞΞΩΞΘ, ἱπβίθδα οὗ κίθαρις, ὈΥ͂ κίδαρις Ὀεὶηρ τηδδβηΐ 8 
ΒΡΕΟΙΕ5 οὗ τἴᾶγὰ υυτἢ ἀρτρηΐ ρθακ. Ηογδοθ, μουγαύεσ, ΞΡ ΚΒ οὗ 188 
Ἱ{γτὸ οὗ Ῥατσίβ, ἰπ 9Π6 οὗ ἢΐβ οἄεϑβ (1., 18, 15), δῃὰ ἴῃ 81} ργοθδθι τ 
ἀετίνεὰ {86 δ] αξῖοπ ἴο ἴξ ἥτοταῃ (Π6 ργεβεηΐ ββξβᾶβθ οὗ Ηομηεσ. Ὅοπ 
Β0Π αἰξο ΡΙυἱδγοῖ, Κπ:. Αἴεσ., ες. 18. 

856-57. δειδήμονες. ΞΘΌΡΡΙΥ εἰσέν.----ἢ τέ κεν ἤδη, κ. τ. Δ. «Οἶδοι 
τῦῖξο ἴπουὺ νγου]άξε αύδη Ὀθίοτο 1μϊ5 αν Ρυΐ οἱ 8 ξίοπο ζυπῖο,᾽ ἑ. ε: 

τποῦ νουϊάβε να Ὀθοπ βίοπεά ἴο ἀθαΐῃ. Κόγρεπ δηὰ οἱδδῖβ ὑπ 
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ἀοτγβίαπα (815, 1655 σουτσθοίυ, οὗ θοίησ Ὀαυτὶεα ἴῃ [μῸ Θϑυίῃ, δηᾶ δοΥῦ 

εγϑᾶ στ ἃ μποὰρ οὗ βίομϑϑβ, δοοοσάϊησ ἴ0 1ῃ6 σΟΙΊΓηΟη Τἰΐ65 οὗὨ ἰπίθυ-: 

τηθηΐ. 

589-08 ἐπεί με κατ᾽ αἶσαν. κ. τ. Δ. “5΄ποα Ποὺ παβὲ σθργοδοῃδὰ 
[6 ἰπ δοσοογάδποθ νυν] ἢ τυμδΐ ἰβ δέξπσ, ἀπά ποῖ θαγοπὰ ννῃδὶ 15 ϊ- 

τἰησ, (1 1] Βα τη 11). ΟΌΒΘΓΙΥΘ {Π|6 5:ταρ! οἷν οὗ [Π6 δαγν Ἰδησαασα 

'π 1Π6 ΡΕΘΟΌΪΔΙ ΡὨΓΑΒΘΟΙΟΡΎ, κατ᾽ αἷσαν, οὐδ᾽ ὑπὲρ αἷσαν, ἃπιὰ ΠΊΟΙΘ 

ρΑΙΓΙΘΏΪΑΙΙΥ ΟΌΞΘΥΥΘ [Π8 νϑδηΐ οὗ ἃ ἢπα] οἴδιι58 ἴο {6 βεηίβθηςσθ, ννΒΙσ ἢ 

ἴν6 δᾶγα ΞΌρρ!οὰ 'π ἃ ρΡᾶτεπίμεβὶβ. Νοιϊν ῃβίδπαϊησ [Π15 6}}}ρ515, 
ΒοΟνΘΥΘΥ, [ῃ6 ΘΟΙΟ 15 γεαυϊγθὰ δἵ (μ6 δηὰ οὗ {86 11|π6. 

ἀτειρὴς. ““Ἐπάυτίηρ." ΤῊΪΒ δα]θοίῖνα ΠΊΘΓΔΠΥ͂ ἀβποίθβ βοιηθ- 

τηϊησ ποῖ ἴο θ6 τυῦθαὰ ΟΥ̓ ΤΟΤΠ ΑΥΤΔΥ͂, ΟΥ, 'π ΟΥΠΘΥ νγογάβ, ᾿Ἰπαἀδξίσαο- 

61016. [Ιἰ 15 βίσιοἵῪ ὑ5θα οὗ ὈΤΑ5Ξ5 οΥ ἴγοῃ, ὈὰϊΪ ἴῃ 1ῃ6 ργδϑβϑηΐ ρᾶββδρθ, 

ἢρσυταϊγεῖϊν, οἱ ἃ πεατὲ ἢ ποίμϊησ οαη ἀδυπὶ ΟΥ 5ιυθάθε.---ὖς τ᾽ 

εἶσι. ““ὙΥΒΙΟἢ τ ΚΕ6Ξ 8 νγᾶν.᾽" ΟὔΞοΙυΘ ἰῃδΐ τε ΠΕΥΘ 15 ἃ τϑιηηδηΐ 

οὗ {π6 οάδθσ Ἰάπσιασθ. Τῇ τοϊαίϊνεβ πη {Π6 δαυ!δβὶ Ἰδησύασα γ ΓΘ 

ποίῃίησ θαΐ ἀδτποηβίγαϊνθβ, νυ ἢ, ἱπογοίοσθ, ποοάθαὰ τὸ Ὀ6 Ἰοἰπρὰ 

ΒΥ τε((μ8, ὅς τε, “ ἀπα 1157). Ὑ δα {ΠΕῪ ΤΠϑιηβονο5 οδίδἰ θὰ ἃ σοὶ- 

ΔΕΙΥ6 [ΌΤΟΘ, τε νὰ ἀγορρεα 85 Ξυροτῆθουβ ; Ὀαΐ 'ῃ ΗΟΓΙΊΕΥ, 115 Πδά 

μοΐ γαῖ θθθῆ ΓῸΠῪ ἀοπη6, ἀπά Π6πΠΟΘΒ [ΐ 15 ἐμαὶ ὅστε, ἦτε, ὅτε, ὅζα., 816 

5111 80 ᾿τεᾳφαθηΐ ἴῃ ἢΐτη, νυ ἢ} 18 ἰπ Αἰ ποίησ οὗ {Πϊβ ὕβᾶσθ τϑ- 

τηαϊπθὰ δχοδρί {86 ρᾶγί!ο]65 ἅτε, ὥστε, ἀπά 1ῃ6 Ρῇγαβϑβ οἷός τε, ἐφ᾽ 
ᾧτε. 

ὑπ’ ἀνέρος. ““ὕπάοτγ [Π6 μαπὰ οὗ ἃ ΤΙηΔη,᾽" 1. ε., ὈΥ [Π6 ΡΟΥΤΟΙ ὁΐ ἃ 

ΤηΔΗ.---ς ῥά τε, κιτ. Δ. “ὙὙΠ0, ΠΑΙΉΕΙΨΥ, ΤΩΔΥ Ὀ6 μαυνῖησ ουΐ ὈΥ͂ ἰ5 

τί ἃ ρίθοθ οὗ {πη 61 ῸΓ 5}10Ρ- θυ Πα σ.᾽ ΤΠ ρδυίοὶθ ῥα, ἀρρεπαθα 

ἴο 1Π6 ΡΓΟΠΟΌΠ ὅς, ΞΕΥΥΘΒ (0 ΙΔ Κ6 1Π6 ΤΘίδγθ ΠΟΘ ΤΏΟΥΘ δχϑοΐ δηὰ 

Ῥοϊηϊθά. Ηξησθ ὅς ῥα Ὑ1Π' ΠΠΘΤΑΠΥ 6, “705ὲ 1ῃ6 οη6 ψἘο." Α45 

τορατὰβ [ἴῃ6 ρΡατγίϊοὶθ τε, ΘΟ ΒΞ: ποΐθ οη ὅς τ᾽ εἶσι, ἴῃ (5 ΞΆΤΩΘ ὙΕ͵ΞΘ. 

- ἐκτάμνῃσιν. ϑοΙηθ τεδᾶ ἐκτάμνησιν, [68 ρταβθπΐ ἱπαϊοδίϊν, Βυΐ 
1Π6 5υθ)]ποῖϊνα 15 186 ἔττια τηοοὰ Πεσθ, ἃ5 Ηθιτηδπη ΘΟΠΟΙ ΕΞ ΥΕΙΥ͂ 

δβίοννβ. (Οριιδε., γ0]. 11.) Ρ. 54.) ΤῊΘ υδιΥ οὗ μαγάῃεβϑβ δἰνγαυβ 

τοιηδίῃβ ἴῃ {Π6 ΔΧΘ, 85 ἃ ρευπιδηθηΐ ΠΥ, ἀπ σγουϊὰ στααυΐγα 16 

ἱῃάϊοδέῖνο, 85 Ἔχρίαπδίογυ ἱμοσθοῦ. Βυΐ 115 Βδγη6 408} }7 ἀο65 ποΐ 

ἌἸΒμΙαΥ 156], οχοθρὲ τοῦεπ βοπὶε πε πιαψ Ῥγοσεεά ἰο εξ ΔΗΥ (πϊησ 

σε 1Π6 8ΧΘ. --- ὀφέλλει δ. ““Απὰ Ἰπογθᾶβ68.") Οοπηροίοα ἢ 
ὅστ᾽ εἷσιν.----ὡς σοὶ ἐνὶ, κ.- τ. Δ. “80 ΤῸΓ [Π66 15 [Π6 ᾿ηἱταρὶά τη ἴῃ 

ΠΥ Ὀὑγθαβί," ἑ. ς., ἃ5 απγ εϊαϊησ 85 ἴσο. 6 Πᾶνα τοδὰ σοΐ, γι ἢ 

ϑριίζΖηου, ᾿ἰπβίθαά οὗ ἴΠ6 σοτη πο τοι. 

864-66. μή μοι πρόφερε. ““Ὅο ποῖ τερτοδοῖ τὴ ν ἢ. Μοχθ Πΐοτ- 
Δ1}]Υ, ““ ἀο ποῖ Ὀτίηρ ασαϊπβί τη 6,᾽" . ε., ἀο ποῖ ΤΟΥ ᾿πἴο ΓῊΥ ἐθϑίῃ.--- 

χουσέης. ΒΥ͂ ““ ποϊάθη"" 15 ἢδσθ τηϑαπὲ ποίησ τηΌτα ἐμδπ ἸΟΥΕΙ͂Υ δηᾶ 
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ἔαισ. ΜΟΙΓ ἱποουΎΘ ΟΠ]  Υϑίθυβ ἱΐ, ἢ οπ6 οὗ 16 Βομο αβίβ, ἴὸ τῆ 
σοϊάθη Οὐδ Θηΐ8 ΒῈΡΡΟΒθα ἰ0 ὈΘ ΨὑνΌΤη ἡ {Π|6 ΠΕΟΙ͂ ἃΠα ΔΥΤΏΒ οὗ 6 

σοαά685.---κὼν δ᾽ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο. ““ΕῸΥ ὁΠπ6 τηΐϊρηῦ ποῖ βοϊθοῖ 

1ῃθὴ οὗ Ηἷβ οννὴ {066 Ὑ}}},᾽) ἡ. δ.. ὈΥ ἢΪ8 ΟὟ 688, ΟΥ̓ Οὗ ΠἰΓηΒΟΙΓ. 

Ἐφαϊνα]οπίὶ ἰο 1ῃ6 1ιαἰϊη αγδίϊγιο διιο. ΤῊΘ τηθδηΐηρσ οὗ 1ῃ68 γ᾽ Π016 
Ρᾶββϑαϑθ ΡΡΘΑΥΒ ἴο Ὀ6 (15: Τὴ σἱῆβ οὗ {Π6 σοῦβ ἀπίο Τη6ῃ, ΟΥ̓, ἴῃ 

ΟἴΠΟΥ ννοσᾶβ, [Π6 ϑπάοιν πηθηΐβ οὗ παΐυσθ, ουσῃϊ ποὺ ἴο Ὀ6 τηδᾶθ ἃ 

ΒΕ] θοῦ οὗἩ ΤΟΡΥΌΔΟἢ Πίο ΔΠΥ͂ ΟΠΘ ; (Π6Υ̓ ἢν θΘθὴ Ὀοϑίοννθα ἴῃ {6 

Βοοά ΡΙΘαβΌΓΘ οὔ [η6 ροάβ, δηᾶ τηδῃ δᾶ πὸ νοΐδθ 'π {Π6 Ὁ βϑθοϊίοῃ. 

θ7-70. νῦν αὖτ, “Νονν, πΠονγουου." Οὔβοῦνο 116 ΤὈτΟδ οἵ αὖτε 

ΤῊΘ τηθαηΐϊηρ οὗ Ῥδγὶβ 5. {Π|5: 1 ΠΑΥΘ, ἴ{ 185. ἴσα, γοίγθαϊθα δηοης 

[Π6 ΤΥΟ]ΔΠ5 ἴτῸΠῚ ὈΘίΟΥΘ ΜΘΠΘΙδὰΒ ; Ὀὰΐ 1 1} τοίαγηῃ ἴο {π6 ἢρῃΐ, 
ἀῃὰ ν}}}} Θησαρθ ψ]ἢ Ὠΐμη 1 ΛῃΠοὰ τυ ΙΒῃ6βῖ.---ἄλλους μὲν κάθισον, κ. τ. 

λ. “Μακθ 1ῃ6 οἴμοῦ Τγο͵απβ, ἱπἀθοᾶ, ἀπ 811 [ῃΠ6 ΟὙθοβ, ἴο βἰϊ 

ἄονη." ΑΒ [Π6 αὙΘθκβ θ᾽ μούθ ἱποϊαἀθᾶ, (πΠ6 ἱπηρογαίνθ κάθισον 

1Π101165 ποῦ 50 ΠΟ ἃ σοΟΙΠΙηΔηα 85 1ῃ6 ΤΟΒῸΪ ΟΥ̓ δῇ ΔΥγασοιηθηΐ. 

Οὔβθυνθ {Π6 (ὉγοΘ οἵ {ῃ6 δοίϊνθ : ἴο 856 Οἵ μ Υ5 ἴο εἰΐ ἄονγῃ. ἴ[Ιὼ 

1Π6 τη 16, ἰο σαι136 ὉΠ6᾽5 561 10 51} ἀονγη.---οοὐτὰρ ἔμ᾽ ἐν μέσσῳ, κ 

τ. ἃ. “Βιεΐ ἀο γ6 πιαΐοῃῃ τὴ δῃᾶ Μοϑποίδυβ, ἄθαῦ ἰο Μαῖβ, ἰοσϑί θυ 

Ιῃ 16 τηϊάβὲ, ἰα -ἄρῃ! ἀρου! Ἠδίρῃ δηᾶ.- Δ ΓΘ -- ροββοββίοῃβ." ΟὉ- 
ΒΘΥΥΘ {Π6 Ρ]υΓΑΙ ΠυΙΏθΟΥ ἰῃ συμθάλλετε, ἃ5 ΔΡΡΙΥΪΠσ, ποὺ ἰο Ἡδοΐου 

ΤΩΘΓΘΙΥ͂, θαΐ το 1Π6 ΟΥΠΘΙ ΘΔ άΘ 5 4150, θοῖἢ ατθοίδηϑ ἀπᾶ ΤΊΟ͵ η8.-᾿ 

ἐν μέσσῳ. Ἀρίδητίηρ ἴο 1ῃη68 Ορθῇ 5ρ8606 Ὀδίνγθθῃ [Π6 ὕνῦοὸ ΔΥΓΉΪ68.---- 

τήμασι πᾶσι. Ἠδ]θῃ 15 54 0 παν ὈΥΟυσξ ΑΥΔΥ ΨΥ] ΠΟΥ ἔγΟΤη 

ἐς ΤΩ Οἢ ΤΙΘἢ ΔΡΡΑΓΘῚ δηὰ ἰγθαβογθ. ; 

᾿ γ1-|ῦ. ὁππότερος. ““ ὙΥΕΪΟΠΘΥΟΥ Οὔ α5 ὑπο." --2κρείσσων. “ 5 ρ6- 
τίου." - ἑλὼν εὖ. ““Ἡανίηρσ ἴακθϑη, δοσοσάϊηρσ ἰο [Δ], ἀρτθθιηθηΐ." 
ῬΑΒΒΟΥ ΙΔ 65 εὖ ΠΟΙ βίσθηρσίμθη [Π6 τηθαπίηρ οἵ πάντα, “ Δ}} αἵ 
ΠΟΘ, ““8}} ἐορσϑίμου,᾽"" Ὀαΐ {Π15. 566 Π15 ἱπίδυ υ. ---- οὗ δ᾽ ἄλλοι, φιλό- 

τητα, κι τ. ἃ. “Βαϊ ΠΥ γ6, {Π6 τοβί, βανίηρ δηἰογθα ἱπίο {Ἰ6πᾶ- 

Βῃΐρ, πὰ βίγαοϊς ἃ {απ {ἃ] ΙΘαρπθ, σοηὐπαθ ἴο0 ᾿πηδ 01 {Π6 ὙΘΙΥ͂ [δΓ- 

{116 ρΙαἴῃ οὐ ΤΥΎΟΥ, σν ἢ 116 1οὐ {Π 61 τϑίυση," ἄθ. ΟΌΒΘΥΥΘ [ῃ6 Ζουρτηᾶ 
ἴῃ φιλότητα, ὅζο., ΜΏΘΥΘ νγγ6 Πᾶν 6 {Π6 ραυ Οὐ] Γ ποίίοῃ οἵ ““ βίγικίησ,᾽" 

ἃ5 ἴΠ6 σΘΏΘΓΑΙ ποϊΐοῃ οΟὗὨ δηΐθσίηρ ἰηζΟ ΟΥ̓ΤΟΥΤΪη 5. ΟΟΙηρᾶτο Καληπεν, 

ὁ 895, ἀ., οἀ. «71ε1Γ. Οοπβαϊί, 4150, ποθ ὁπ Ὀ0ῸΚ ἰ1., ν6Υ86 124. --- Τροίην. 

ΕΥομὰ {π6 δρίἐμϑὲ ἐριθδώλακα, ἴῦ 15 Θνάθης ἐμαὶ {Π6 τοσίοη, ποῖ {π6 
ΟἸΤΥ ΤΩΘΓΙΟΙΥ͂, 15 πηθδηΐ. ---- ναίοιτε. ΟΌΒΘΓΨΘ {Π6 διμρὶουιηθηΐ οὗ 186 

ὑρίαιϊνγθ 0 ΘΧΡΥΘ55 ἃ Ὑ 5}. --- καλλιγύναικα. Απ Θρίἐ Ποῖ, {ῃ6 θιπ- 

Ρογπθηΐ οὗ ψ}οἢ ν76}} ἀσοογβ νυ ἢ [ῃ6 ΟΠ δΥδοίθυ οὗἁὨ 1Π6 ΒΡΘδ ΚΟΥ, 

- ᾿Αχαιΐδα. ““Αοἰϊεοα.᾽ [ΠΑ ΓΘΥΔΠΥ, “1η6 Ασἤδαπ Ἰαπᾶ.᾽" ΒΘΌΡΡΙΥ 
γῆν ΟΥ χώραν. ΒΥ 18 15 πηθαηΐ πουίθυη ΟὝΘΘΟΘ, ἃπᾶ Θβρθοίδ!ν 
ΓΠΘΒΒΑΙΥ ; 50 ἐπαΐ “ΑΥ̓ΡΟΒ᾽ ἀπᾷ “ΑΟἢ858,᾽) ἴπ {π6 Ἰδῆσιαρο οἵ Ἠο- 
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ΠΊΘΥ, 5ίδηᾷ 0 811] ατθβθοθ. Οοηβοϊί, ἃ5 στορασαβ ΑΥΡΟΒ, ἴη6 ποῖθ Ὸ5 
θΟΟΚ 1ϊ., γθΊβ6 108. “« 

76-81. αὖτ. ““Οπ Ηἶδ. ρατί.᾽ --- καί ῥα. ““Απᾷ δοοοτάϊηρ]ν.᾽" - 
ἀνέεργε. “ἢ Ὀερᾶπῃ ἴο Καερ ὑδοκ.᾽"-- μέσσου δουρὸς ἑλών. “Ἡανὶπρ 
δταβροὰ ἢΪ5 Ξρϑᾶτσ ΕΥ̓͂ {Π6 τη ]84]6.᾽ ΟΌΒΕσΥυΘ [Π6 διρὶουτηθπΐ οὗ 1ἢ8 

δηϊν ΠΟΙΘ, 85 ἱπαϊσαίϊϊησ ἃ ρα. ΤῊΪβ γεΊβῈ 4065 ποῖ ΔΡΡΘΆΓ ἱπ 
6 Ὑδηῖοθ τηδηυβοσῖρί, θαΐ 15 ἀδίδπαθα ὃν ὙγοΙ (Ργχαΐ. αὐ εἀ. που., 

ος ΠῚ) -- ἱδρύνθησαν. “ὙΘΥΘ τηδᾶβ ἴο 5ὶξ ἀονῃ.᾽" ϑοη6 τερσατὰ 
[5 85 1ῃ6 ρΡδββϑίυϑ [0Γ [Π6 ταϊάά]θ, ““ 5βϑαΐθα {ῃϑιηβοὶνεβ." ---ἐπετοξάζ- 

οντο. “Βερδῃ ἴὼ αϊγεοὶ {Π6ὶγ θοννβ.᾽ -- ἰοῖσί τε τιτυσκόμενοι, κ. τ. Ἅ. 
“«Απά, ἰδκιπρ δίχη, ὑγασθ Τπτουσίησ δ τὰ ἢ Ὀοΐῃ αν 6} 1]πη5 ἀπά 
βίοπαϑβ.," --ὁ ἄνσξ ἀνδρῶν. “ΤΠ Ποῖο, [Π6 Κὶπρ οὗ τηϑη." ΟὈΒΕσΥΘ 

1ῃ6 ΡΓΟΠΟΙΏΪΠΔΙ, ΟΥ ἀδΙη ΠΞ ΓΔΕΥΘ ἴογοα οὗ ὁ. 

82-85. ἰσχεσθ. ““Ἀδβίγαϊη γοῦσβοῖν 5." Μοτΐδ ἔγαοῖυ, “ Βο8."- 
μὴ βάλλετε. ὙΥΏΘη μή 15 Ἰοϊπεά τ ἢ [Π6 ργεβθηΐ οὗ 186 ᾿Ἰτηρεσδίϊγνο, 
1 τείδυβ ἴο [Π6 σθαϑὶπρ ἔγουη οι δοίίοῃ δἰτεααν θθσιπ. (ΟὈΤΏΡΑΓΘ 

[η68 ἔογοα οὗἉ ἐἔξαλλον ἴῃ γεῖβθ 806. (Πετγπι. αὐ ῬΊρεΥ., ᾿. 809.)---στεῦ- 

ται γάρ τι ἔπο- ἐοέειν, κ. τ. Δ. “Ἐοτ ἩθροίοΥ, οὗ 1Π6 σ᾽αποῖησ Π6]Π|, 

ΒΠΟΥ͂Β ὈΥ Πὶ5 δ'ἰἰδυάθ {Παΐ Π6 15 δϑοιΐ ἴο υἱ6 Υ Βοιηβ νγοτάὰ." ΤῊ 

ΠΠΠ61Δ] τηθδπὶπρ οὗ στεῦμαι ἰ5 “10 Ξίαπα οῃ [86 Ξροΐ,᾽" 186 “ἴο βίαπα 
ἴῃ ἃ ΡΪ466, 85 ἰΓ το ἀο βοτηθίμιηρ," “ἴο σίγα βίσῃβ οὗ βοιηθίῃϊηρ ὃν 

ΟΠΘ᾽5 δἰ(πἀθ θα Βθατίησ.᾽"--- κορυθαιόλος. ΤλίοΓΑΙΥ, “ τηουΐησ ἴπ 
Βαϊ μηθὶ φυ ο Εν." --μετ᾽ ἀμφοτέροισι. “Ἰῃ 188 τηϊάδὲ οὗἩ ὈΟΓῊ ΔΥταϊ6β.᾽ 

Καλπεν, ᾧ 686, 11, εὦ. «εἰ. 

86-95. κέκλυτέ μευ. ““ΗΘΔΥ ἔτοπη Τη6.᾽ --μῦθον. ““ΤἼΘ ΡΥΟΡΟΒ8].᾽ 
-νεῖκος. “ΤὨΪ5 πάτα]. Βοίδυτίησ ἴοὸ 1η6 νγᾶσ ἰ(56 . ---- κέλεταν 

“68 δ145."-- τεύχεα κάλ᾽ ἀπαθέσθαι. ““ Τὸ ἸΑΥ͂ ἀ5ῖάθ {Π6]Ὶ ΚᾺΪΤ ἀΥΠΊβ.᾽ 

ΟὈβθῦυθ ἐπμδΐ {π6 Ἰάθα οὗ “"1Π 6 1γ σοηθβ ἴγογῃ ἐῃ6 τηϊάα]6 νοΐοϑ. -- 
γἴους. “ΑἸΟΠΘ,᾽ ὁ. 6., ἴῃ 5] 5σ]6 οοτηθαΐῖ.---ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. “Β6 
ΘΔ ΠῚ6 4αϊΐ6 511} ἴπ β]6 ποθ." Αρ᾽θοηδβπὶ οὗὨ “τδαυθπὶ οσοιὶ Ὑραῖοθ 

ἈΑοοοχάιμηρ ἴο Βυϊίτηληη, ἀκήν 1ῖ5 ΠαυΘ δὴ δνθγθίδὶ ότι ἔγοις. χόει; 

χαίνειν, οοῃβιτηθᾷ ΒΥ 1Π8 ΔΗΔΙΟΡΥ οὗ ἀπριάτην. 
97-102. κέχλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο. ““ΘΔΥ ποὺν Τη6 4]50."-- μάλιστα γὼ- 

ἴλγος, κι τ. Δ. “ἘΡΥ ΘΒΡΘΟΙΪΑΙΠΥ͂ 065 ΞΟΙΓΟῪ σοῖηθ ὑρΐο ΤῊΥ͂ 501}.ἢ 

Οὔβογνθ {886 δοσυβαίίνθ ϑυμὸν, ἃ85 ἀδποίϊηρ τηοίϊοσι ἑονναγὰ δὴ οὔ- 
Ἰ6Εΐ. ---φρονέω δὲ διακρινθήμεναι, κ. τ. Δ. “Απά 1 ρᾳγροξα {Πδὲ 1Π6 
ατδαλβ πὰ ᾿Γσοΐδηβ θ6 ἴγοπη μαποθίουτμ βαραγαῖθιὶ," 1. ε., Ὀ6 ρατέεα 
8ἃ5 ΘοΙηθαίδηΐβ, ἀμ γοοοηο θεῖ [0 Οη6 ΔΏΟΙΠΘΓ. --- καὶ ̓ Αλεξάνδρου 

ἕνεκ᾽ ἀρχῆς. ““Απᾶ οη 3οοουπί οὗ ἴῃ6 Ὀαρὶ πηΐπρ οὗ ΑἸοχαπάθτσ,᾽" ἐ. ε.. 

οη δοοουηΐ οὗ 86 οοπάποϊ οὗ ΑἸθχαπῖθσ, ἡ ἢ ραν ἃ Ὀθοσὶηπίηνς ἴθ 

1Π6 ψΉΏρΡΙ6 νγῷτ. Ηδθυηθ πὰ οἱ μοὺβ τηὰΐκς ἀρχῆς ἰο Ὀ6 ἴῃ ἀρροϑίτοθη 
νἢἢ ᾿Αλεξάνδρου γῃὰ ἴ0 σογϑσῃ τῆς ἔριδης ππᾷβογοίοοά : “ 8ἃπὰ ὁπ ἃς 
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εουηΐ οὗὁἨ ΑἸΙοΧαπάθυ, {μ6 ὈΘρίπηΐηρ οἵ 11." ΤὨ]δ5, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, ρρθᾶτϑ 

655 παίιγαὶ πη Ἡογηθσῖο. ΤῊ οσοπδίσιοιίοη νυ ΐο ἢ γ6 αν σίνθη 
18 Τὰ νοσϑ, τσ ΟΥ̓ υ, ὈΥ͂ [Π6 Βομο]αβί ἴῃ 1ῃ6 δ η. Μ8., πδγηοὶυ, διὰ 

μέντοι τοῦ ἕνεκ᾽ ἀρχῆς ἐνδείκνυται ὅτι προκάτηρξεν. (Οοπϑυὶ Νεως 

«]αλτὸ. γὰν Ῥλὶ., ἄχο., νοὶ]. χχχίν., ρ. 370.) 
τεθναίη. ““ΜΑΥ 6 1ἰ6 ἀθαά.᾽ ΟὔὈδΒοῖνθ [Π6 σοηπίϊηυθὰ τηθδηΐη 

ΘΧρυθββϑϑα ὈΥ 1ῃΠ6 ροτγίθοι. “Μαξίλῖα, ᾧ 500. ---- ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε 
τάχιστα. “ Βυϊ ΓΩΔΥ 1Π6 Ταοβὲ οὔ γ6 ὃὉ6 βθραγαϊθαὰ Ὑϑυῦ βρθϑά!ν.» 

ΟὔΒΘΙΥΘ, 85 π᾿ {Π6 ΡΥΘΥΪΟῚ5 οἰα56, [η6 Θιῃρ] ουτηθηΐ οὗ {Π6 ορίαινθ 

ἴο ΘΧΡΓΙΘ585 ἃ 5}. 

105-104. οἴσετε δ᾽ ἄρν. ““Βαυΐ Ὀχίηρ ἴνγο Ἰατηῦ8.᾽" ὈΟὈβοτνθ {παὶ 
ἄρν᾽ ἰΒ 'ἰῃ 1Πη6 ἀν], ἴὉΓ ἄρνε. ϑοῖηθδ τϑραγὰ οἴσετε ὮΘΥΘ 85 106 ζΤυΐατο 
οἵ 1Π6 ἱτηρογαίίνθ ; θαϊΐ, πῃ ΤΘα ΠΥ, 811} ἱτηρθγαῖῖνο5. ΔΓΘ ΤΊΟΥΘ ΟΥ̓ 1655 

Ταΐπγθ ἰπ {ΠΟ ῚΓ ομδγδοίθσ. ΤῊΘ ἰτὰθ ἀοοίχίπο ἰ8 Ἰδἰὰ ἄονγη ὈγῪ Βαυίι- 

ΤηΔ ΠΏ, 0 Τοραγὰβ οἴσετε ἴῃ 1:18 ὙΘΓΒΘ, πὰ ἄξετε ἴῃ 16 1051}, 85 

δΟΥΙΒίϊο ᾿ρ υδίϊν 8, υβεὰ ἰπ οί Ερὶς δηὰ Αἰ υυυϊίοσβ. (Δι ῇ. 

Οτ., ᾧ 90,10, Ρ. 418, 5844. Οοιηρατθ Καδπετ, ᾧ 176, 3.)---ἔτερον λευκὸν. 

“ΤῊ Ο0Π86 ἃ ΣΏΔ]6, οὗ νυν 16 οοἱοτΥ.᾽" Τὴθ ὈΪΔῸΚ ἰ5 ου Εδυίῆ, 1η6 νυν 16 

ΟΠΒ [ῸΓ [Π6 ϑη.---οἴσομεν. ΤῊΘ {υΐατα οὗ φέρω. 
105-107. ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην. ““Βτίηδ αἷβο 1ῃ6 ΡΟΨΘΓΙΩΙ 

ῬΥϊδΙΩ.᾽" 1 ΈΘΓΆ]]Υ, “1Π6 ΡονΟΥ οὗἩ Ρυϊδτη.᾽" ΤῊΘ Υαίδυθηοο ἰβ ποῖ ἴὸ 

ΡΥ ϑοδὶ βίγθησίῃ, θὰΐ ἴο ΤΟβοῦγ 65 85 ἃ το παῦοἢῃ. ΟΌΒΘΥΥΘ 1Π6 Ρ6- 

ΟὈ] ΑΓ σοηβίσαοίίοη ἰη {Π6 ἰθχί, νν ϊοἢ 15, πουγουϑῦ, οοηῆποᾶ ἰο ροσῖ- 

ΤΥ. Αἀϊθοῖϊνοβ ἀθποίϊησ {π6 φυδ! 65 οὗ Ὠυτηδη θθίηρβ, δἰ π|8}8, 
ἄχο., ἀτΘ οἴθη ομδηρθα, ἴῃ {15 νυν, ἱπίο βυθβίδηζινθ, ν Ὠοἢ σου- 

ΘΓ ΔΠΟΐΠΘΓ Βυθβίδηςνθ ἴῃ 1Π6 σθη εἶν 6.---ὅρκια τάμνῃ αὐτός. “ΜΔΥ 

Βίγ ΚΘ ἃ ἸθᾶσῈΘ ἰῃ Ρδθύβοη.᾽" Οομβυϊέ ηοΐίθ οἢ υϑῦβθ 73.-- ὑπερφίαλοι. 

«ΟΥϑυθθδυηρ." ΤΠ τηθαηίηρ οὗ {Π15 ἴθυγα 85 Ὀ6Θὴ ὙΘΥῪ ΔΟΌΪΥ͂ 56ῖ- 

ιἰ6ὰ ὉγΥ Βυϊίτμηδηη ([ετιϊ., 5. Ὁ.).. -- Διὸς ὅρκια. “ΤὮΏΘ ᾿Ιρᾶσιθ οὗ 

7Τονθ,᾽" ἃ δ... 1ῃ6 ἸδαρὰΘ ἰπ 1η6 τιακίηρ οὗὨ νυ] οὶ ΤΟΥ 6 νὰ ἱηνοκθϑὰ : 
ΟΥ̓́, ἴπ Οἴου ψογάβ, {6 Ιδᾶσιιθ τας θὰ πὶ [Π6 πη οἵ 7 τ. 

108--110. αἰεὶ ἠερέθονται. ““ΑΥ̓Θ ΘΥνΘΥ Πυοίααίίηρ,᾽ ἡ. 6.) ἴαγη ὙΠ 

ΘΥΘΙΥ ἱπά. ΤῊΘ ᾿ἰΐθγαὶ τηθδηΐηρ οὗ ἠερέθομαι 15 ἴο πδηρ, ἢσαΐ, ΟΥ̓ 

νγΑΥΘ ἴῃ δἷγ. ΟΟΠΒΌΪ ποίθ οἡ γϑῖβα 448, ὈοΟΙΚ ἰΪ.---οὺς δ᾽ ὁ γέρων 

μετέῃσιν, κι τ. Δ. “Βυϊ ἴῃ ὙἩΠαίβοθυϑυ {πΐησβ (Π6 οά τῆδηῃ (865 ἃ 

Ρᾶιΐ, Π6 δὲ 106 βϑῖηθ {{π|6 Ἰοὺ Κβ ἐοσυνγασὰ δπὰ ὑδοκνυγατά, ἱπ ογᾶθυ 

1ῃμδὲ ὈΥ ΔΓ 106 Ὀθβὲ τβ] 5 ΤΏΔΥ δοοῦιθ πΐο θοΐἢ ΡΥ 68." Μοτθ 

ΠΟΥ ΠΥ, “ θΘίννθθη θοίἢ ραγίϊθ8." ΤῊΘ οἱά τηδῃ δχϑγοίβεβ σδυςτουβ 

υνἰβάοιη. Ηδ τοραγὰβ θοΐῃ 1ῃ6 ραβδὲ δηὰ 186 {αΐπγθ, ἀπὰ ἀθυῖνθϑ. 

Ἰ6550η8 ἔγοϊῃ 1}: [ΟΓΙΏΘΥ ΤΥ ἀῸ]Υ Θπίθγίηρσ Ὀροπ 1Π6 Ἰαἰῖογ. ΤῊΘ ρᾶβὲ 
Βἤονεβ Ὠἰπι, ἐπα ΠῸΥ ΠΟ νἱοὶαΐθ βοϊθιηη δηβαροπιθηίβ ΔΓΘ ρυῃ- 

ἰβῃβὰ ; δπὰ ἤβθποθ ἢ6 νοὶ ἀβ ΒΌ ἢ}; ἱἰγαηβρυθββίοη ἰῃ ἢΐἶθ οὐὐη ΤὨΌΤΘ 

Ρτοσθϑάϊηρβ. 



384 ΝΟΤΕΞ ΤῸ ΒΟΟΚ ΠΙ|- 

118-115. ἔππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στιχας. ““ΤΏΘΥ Ταϊη6α ὈΔ0Κ (Π6} 
βίθϑαβ πηΐο {ῃ6 ΤᾺ} Κ5 (οὗ 1ῃ6 ἔοοῖ-501 1615). ὙΥ]ε Πᾶν γσίγθη ἤθσα 

1Π6 δχραπαίίοη οἵ Βαυϊίτηδηη {[νεχὶϊ., ᾿. 101, εα. ΕἸ511.), πο ἢ δρ- 

ΡΘΑΓΒ ΔΓ ΞΌΡΘΤΙΟΥ ἴο {παΐ οὗὨ 5:8 Θ᾽ Δ ΠΗ, ὙΠΟ τᾶ Κ65 ἐπὶ στίχας 515- 

ΠΥ “ ἴῃ τοννβ.᾽ --ἐκ δ. “Απᾶ {ουτ (ΠΌΤα {πο ὶγ ματὶοίβ).᾽" --ὀλίγη 

δ᾽ ἣν ἀμφὶς ἄρουρα. ““Απᾶ δτουπᾶ (680 ἢ Ρ116 Οὗ ΔΥΠ15) {Π6 76 νγὰβ ἃ 

{016 βρᾷοθ." Οοπβα [ῃ6 τοιηαυκβ οὗ Βυξίηαπη Οη (5 Ραββαρθ 

᾿(1μαὶϊ. Ρ. 102, εἶ. ΕἸ51..). ΒΟΙῚΘ ΕΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ ΓΕΙῸΓ ἄρουρα ἴο 1ῃ8 
5ΒΡ866 Ὀδΐνγθθη {Π6 ἔν 7Ὸ ΔΥΠΉΪ65. 

118-124. αὐτὰρ. “ὙΥ81|6, οα {Π6 ΟἴΠΘΥ Παπὰ." -- ἀρν. Ἀσουβα- 
{ἰγ8 5 ΠσΌΪΑΥ, [ῸΓ ἄρνα. ---- οἰσέμεναι. ΟΟΠΒΌΠ ποίθ οἡ Ὑϑῦβ8 108. --- 

Ἴρις δ᾽ αὖθ᾽. ““Βαΐ 15, ἴῃ 1Π6 πηθδῃ {{π|6.᾽--εἰδομένη γαλόῳ. ““Μδκ- 
ἱπρ ΠΟΥΒΘΙΓ {Κ ἀπίο ΠΟΥ 5ἰβίθυ-πΠ-Ἰανν.᾽" ὍΠΘ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΪΠ σ᾽ ἔθ πὴ 

ἴἰο γαλόως, ἴῃ 16 ΤηΔΒΟ.} 1 η6, 15 δαήρ.---᾿Αντηνορίδαο δάμαρτι. “Απ- 

ΤΘΠΟΥΒ 50Πη᾽5 Ψ]18.᾽) --- εἶχε. ““Ῥοββθββθά." Μουδ 1ΠΈΘΓΑ]]ν, “ νγὰ5 

Βοϊάϊηρσ,᾽" ἱ. 6., ἴῃ τηδιτίαρθ.--- Λαοδίκην. 6 νου]Ἱὰ Ὄχρθοΐ 1Π6 ἀδ- 

ἔνα Λαοδίκῃ, ἃ5 ἀρτϑρίηρ ἢ δάμαρτι, θαΐϊ 1πΠ6 δοσαβαίνθ 15 τηδάθ 
ἴο ἀδρεπά, ὈΥ ἃ 5ρθοῖθβ οὗ αἰϊγδοίίοπ, ου τῆν ([ὉὙ ἦν) ἃ5 σουθυπβά ὈῪ 

εἶγε. : 

125-198. τὴν δ. ““ΑΠΔ {15 ἔδιηα]8.».-- δὲ. ““ ἘῸΥ 586."".--ὕφαινε. 
Ὑ  βαυΐησ ννὰβ ἴῃ ἔῃο056 ΘΑΠΥ͂ ἀρ 65 1ῃ6 δπιρ]ουτηθηΐ οὗ θύϑθῃ [6 πο- 

Ὀ]α6βὲ {618165.---δίπλακα πορφυρέην. ““Α ἀοῦθ]θ οἱοακ οὗὨ Ὀγσῃΐ- 60]- 
οτοᾶ πι6." ὙΠ δίπλακα Βοῖηθ ὑπἀθγβϑίδηα χλαῖναν, ΜΥΒ116 ΟἾΠΘΓ5 
τορασὰ ἰΐ δ ὁΠ606 85 ἃ βυυθβίαηϊϊνθ. ΤῊ Ἰδίίου πηοᾶθ οὗ ρδίβίῃρ 15 
1Π6 5ΙΓΡΙΘΓ ὁπΠ6. 800, ἃσαίη, ορί πίοῃβ δγα ἀϊν θα νυ Ἱἢ τοβρθοΐ ἴο {Π6 

τηθαῃίηρ οὗ [Π6 ἴθυτη “" ἀο.} 16." ϑοπη6 τη8 ΚΘ ἴΐ {Π6 5Β81η6 ἃ5 “ὑ ἢ 
ἀουῦ]α ννοοῦ:" οΟἴπουβ [Ὠἰπκ {παῖ 1ῃ6 στουπα νγὰβ ψνῃϊΐθ, δηὰ παῖ 

Ὀτὶ σι -οοἸογοὰ ἤσυτοβ ὑγοΥΘ ννΌΥΚαα ὑροη {Π18. Ατἰβίδυομαβ, μονν- 

ΘΥΘΥ, Τοραγάβ {Π6 δίπλαξ ΤΩΘΥΘΙΥ 85 ἃ ΟΙοδκ οὗ ἀουῦ]6 [0], ἣν ἔστι 

διπλῆν ἀμφιέσασθαι, πιὰ ὨΪ5 Ορ᾿ΠΊΟΠ 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἐμ 6 γα ὁπ6. (Οοπι- 

Ρατδ Νειε «]α]τὸ. γὰν ῬΆὶϊ., νοὶ]. χχχὶν., ρ. 570.) 

ἐνέπασσεν. “8586 ψγ͵ὰβ ψουκίηρσ ἴῃ 11.) ὙΠ6 ΠΠΈΘΓΔ] Τηθδηΐησ 8 
ᾺΥ ΤΩΟΤΘ σγάρῃϊο δἃηᾶ ροβίϊοδὶ, πὰ, ρϑεύμδρβ, ουσῃΐ ἴο ὃὉ6 ρΡγδίδυγθα 

ΠοΙΘ: “56 νγ»ὰβ Ξρυ ΚΙ] ησ οἡ ἴἴ.᾽ ΑΚ ὈΘδυϊ ὮΙ] Θχργθββίοη, σου- 

1ΔΙΠΪΥ, ΤῸΓ 5ΚΙΠῺ] ἀηὰ τί ϊβί- 6 Θχθουςίοη οὗ ἃ ὝΤΟΥΚ, ΟΥ, ἴῃ ΟἾΠΘΥ 

ψΌΓ5, ΤῸ ᾿ἰσῃΐξ ἃηα συδοοία! ννθαυ]ησ. --- ἔθεν εἰνεκ᾽. ἘῸΥΤ ἑαυτῆς 

ἕνεκα. ΟΥ̓ΩΒΙῈῸΒ ΤΩΔΚ65 ἰΐ βίαπα [ῸΓ αὐτῆς ἕνεκα, Ὀὰϊ ἴῃ δοσρηΐαδίϊοῃ 

οὗ ἔθεν Βον 5 118 10 6 ΘΥΓΟΠΘΟΙΞ.---ὐπ᾽ "Ἄρηος παλαμάων. ΟἸΙὰ 

Τηο46 οὗ Θχργδββίοη [ῸΓ ὑπὸ τοῦ πολέμου. 
180-138. νύμφα φίλη. “Ὅρδγ Ιαἀγ.᾽ ὙΠ6 ἘΡΪδ, οὐ, ταΐῃϑυ, Ηο- 

Τηδυὶο ΟΠ βηγ5 ἔστη {ῃ6 νοσαίϊγθ ΠΘΓΘ [ἢ 1Π6 ἤπαὶ γόνγοὶ ΒΒοσί 
(νύμφα). ΤῊΪΒ ἰθυτι νύμφη ῬΤΟΡΕΙῪ ἀθηοΐοβ ἃ ὈΓΪᾷΘ Οὐ γουῃρ Ὑ] 6. 
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Ηδετγο, μονγθυοσ, ἱδ ἰβ υϑϑᾶ ἴῃ ἃ ΒΘη ΘΙ] ΒΘη56 ΤῸ ἃ ἴδιηδὶθ, ἱμουρ 

ννἱ ἢ δὴ δοσοιηρδηγίηρ Θχργθββίοη οὗ ἰθπάθυηθββ, ΠΟ ἢ 18 ποῖ Τουπὰ 

ἰῃ γυνή. --- ϑέσκελα ἔργα. ““ΤῊΘ βίγαηρθ ἀοίηρβ.᾽" Οὔβογνθ {μπαὶ 
ϑέσκελα 4065 ποὶΐ 5᾽ 5} ΠΥ ΠΟΥΘ “ αἰν! Π6᾽ ΟΥ̓“ σού! κθ,᾽" 858 ΒΟ οῖ- 

ΤΟΠΘΟΙΒΙΥ ργαίθηα, Βῖποθ, ἃ5 ΘΔ ἃ5 16 {ἰπη6 οἵ ΗοΙΊΘΥ, {18 5656 

νγὰ8 σοπῆποα 10 1Π6 [1]] [ὈΓπλ ϑεοείκελος, Β0 {παΐ ϑέσκελος νγὰ5 ΟΠΪΥ 
υϑ6ἀ ἴῃ σΘΩΘΓΆΙ [ῸΓ “ὁ ΤΠΔΥΥΘΙΟΙΒ,᾽) “’ ΟΠΑΤΟΌΞ,᾽" “ βίγαηρο,᾽" δηὰ 8]- 

ΑΥ̓͂ Οὗ (μη σβ, ἃ5 ϑεοείκελος ΔΙννΥ5 νγᾶ8 Οὗ ΡϑυΥβοῃβ. ν 
οἱ πρὶν ἐπ’ ἀλλήλοισι, κ. τ. Δ. ““ΤΠΘΥ Ψ}0, ὈΘίογο {Π18, 616 δο- 

ουδβίοπηθα ἰο ννᾶρθ [Π6 ἐθδυία! οοπίθβί, ὅζο., {Π656 ΠΟΥ 5ἰζ ἰπ 5:16 ποθ. 
Ὗγ8 μᾶνϑ δἀορίβα {Π6 ρυποίπαίίοη οὗ ϑρ[[ΖΠ6Υ ἴῃ γθ 86 131, ΠΆΙΊΘΙν, 
ἃ ΟΟΙΟη δή6Υ χαλκοχιτώνων. ΤῊΪΒ ΜΝ} τάκ οἱ, ἰπ νϑῦβθ 132, ἃ 
ΒΡΘΟΙ65 οὗ ποιηϊηδίϊνθ Δ Ό5ΟΪ ΐ 6 ΟΥ̓ ΔΠΔΟΟΙ ΒΟΉ, ἰΐ5 ρ'αοθ θϑίηρσ 5ὰΡ- 

ΡΠ Θὰ ὈΥ οἱ ἴῃ ΥΘ56 194.---ἀὀσπίσι κεκλιμένοι. ““1,Θαηΐπρσ οἡ 1ΠΕ6ΙΓ 
5Π16 145, 1. 6.,) Βυρρογιίηρσ ἐμθιηβθινθβ, νΠ116 ἰῃ ἃ βἰεηρσ ροβίυγθ, 

ἀραϊηϑύ {Π6 }Γ 5}16145. ΟὈΒΘΥυ 6 1Π6 διῃρὶουιηθηΐὶ οὗ 1Πη6 ρᾶββίυβ ΤῸΓ 

1Π|6 τη 4416 ἴῃ κεκλιμένοι.---παρὰ. “ΒΥ͂ {Π611 5465. ΟὔὈβοῖγνθ 16 
δάνθυθ!αὶ (ΌγῸ6 οὐ 18. (θυΠη. ---- πέπηγεν. “Βίαπα ἢχϑα (ἷπ 1Π6 
δτουπα)." Οὔβουνθ {Π6 τηθαηΐπρ οὗ οοπίπιδποθ ἱπάϊςαϊθὰ ὈΥ {86 

Ρογίδος ; ἃπὰ Θοιῆρασθ {Π6 1, ἰἰη “ (λαξία) ἀεβχα δι." 

αὐτὰρ. ““ΜΕΔΗΜ 6, ΠΟνγΘΥ ΘΓ. --- τῷ δέ κε νικήσαντι, κ. τ. Ἅ. 

"Απαὰ τὰ 1 ου θυ 6 Θ4]16ἃ ἢἰ5 θα! ον θα οοηβοσέ (ὉΥ νυ ΟΠ Υ̓ΘΥ ΟΠ6 

588}} ἢᾶνθ σοηαᾳυογθά." ΤῊΘ ΡΥ 16 κε ροϊπίβ ἴο {π6 σοπαϊοπ ἵτη- 
ΡΙΘά ἰῃ νικήσαντι. ΟΌὈΒΘΥΥ͂Θ, ΙΠΟΥΘΟΥΘΥ, (ῃ6 ρΡΘΟΌΪαΥ ἴογοθ οὗ 116 

(Ὠἰγὰ Ταΐατα κεκλήσῃ, ἴῃ ΘΧργοββίηρσ [ῃη6 σοπίϊπυδποθ οὗ δῃ δοίίοη ἴπ 
115 ΘΟηΒΘα ΘΠ 65 πᾶ οῇδοίβ. (Κώληπεον, ὁ 407,1, ε. 7610.) τ τῷ 

νικήσαντι. ΤῊΘ ἀαίίνα οἵ δὐἀναηίασρθ. (Κῶλπεν, ᾧ 597, εἀ. .7ε1.) 
139-141. γλυκὺν ἵμερον ἀνδρὸς, κ. τ. Δ. “Α ρΙοαδίηρς ἀοβίτα θοίῃ 

(ὉΓ ΠΟΙ ΤΟΥΠΊΘΥ Βυβθαπα;,᾽" ἄς. Βοίοστίπσ ἰο Μϑποίδαβ. ΟΌΒΘΥΥΘ 
τῃαὲ ἀνδρός, ἄστεος, ἃηἃ τοκήων, ἃΥ6 8}} σοηϊεἶν65 οὗ [Π6 οὈ]θοῖ.---ἀρ- 
γεννῇσι καλυψαμένη ὀθόνῃσιν. “Ἠανὶπρ Θηνθ]ορθα ΠοΥΒΘΙΓ ἴῃ ἃ ϑν 16 
τοῦθ." ΟΌΒΘΙΥΘ ΠΟΙ ἴΠ6 056 οὗ {Π6 Ρ] ΓΑΙ ΤΥ (Π6 5ΒΙΠΡΌΪ]ΑΓ, ἴο ἰηα1- 
οαΐθ ἃ Ισῃσ, ἥονγῖπα τοῦθ. Τὴ τηδίθυϊαὶ οὗ [πΠ6 ὀθόνη νγὰβ σΘΠΘΥΙΔΙΙΥ͂ 

ΠΠπ6η. ἴΙ͂π {ῃ6 ργεβθπὲ ἰηβίδησα ἰξ νου] βθϑῖη ἴο μᾶνθ θθθη ἃ 5ι:6θὲ 

οἵ ἤπθ ᾿ἴἰπθη, ΤαρρΘα τουπᾶ {Π6 ΡΘΥΒΟη 50 85 ἴο ΘΟΥ̓́ΘΥ [6 ΠΘδα νυ} }}6 
ἰι Θηνθϊορθὰ {Π6 θοάΥ, ἃ5 18 βθθῃ ἰπ [ῃ6 σϑπίγα ἤσατθ οὔ {Π6 [Ὁ] νης 

δτΟΌΡ, ὁπ 1Π6 ποχί ρᾶρβϑ. 

149-145. κατὰ χέουσα. ““ Ῥουτίπρ ἄοννη.᾽" ΟὈΒΘΥΥΘ {ῃ6 δάνθυθίδὶ 
ἴοτοΘ οὗ κατά.---οὐκ οἴη. ““Νοῖ Δ]06,᾽᾿" {:: δ.,) απαϊτθπάθᾷ. ἘΘΙΏΔ168 

ὉΓ ΤᾺΠΚ ΑΙ γα 5 ἈΡΡΘΑΥ ἰπ ΡΌὈ]Ϊο, ἰη Ἡοτηθτῖο {{π|65, Δοσοιηρδηϊθα ὈΥ͂ 

αἰϊοηἀδηΐβ. Β'ΌΟἢ, αἰζθηἀδηΐβ ὑγΘΓΘ σΘΠΘΓΔΙΥ {ΠΘΙΠΒΘΙΥΘΒ Οὗ ΒΌΡΘΙΙΟΥ 
Ὀϊτῖῃ. Φέμγα νγὰβ {Π8 ἀδυσηίου οὐ ῬιΏΘα5, Κἰηρ οἵ ὙτΩΖΘΠΘ, νγῃο 
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ΒΆΥΘ ΠΒΥ ἴῃ ΤΔΥΓαρΡ6 ἴο0 σοι, Κίηρ οὗ Αἴμθηβ, ὑπίο ΠΟΤῚ 5:10 
θογΘ ΤὨθβθιαβ. 8516 νγὰβ ἔβκθῃ ῥγΪΒΟπ Υ ὮΥ Οδβίου ἂπὰ ῬΟ]ΠΟΧ, (Π6 
Ῥτοίῃο 5 οἵ Ηδίθη, συἤθη ΠΟΥ τοβουθᾶ {πΠ6 ἸδΓΊοΥ ἔγοῖὴ {Π6 μδπα5 οὗ 

ΤὭθβουβ. ΖΕ Ίῆγα, {ΠΘΥΘίοσθ, ΓΟ] ον θα θη ΠΌπι ΟὙΘΘΟΘ, ἂπά τημβὲ 

Πᾶγθ Ὀ6θῃ ΥὙΘΙΥ οἱ δὲ 115 {{π|6, οπυ νυ ῃΐοἢ δοοουπΐ ΒΟΙὴ6 οὗ ἴΠ6 δη- 

οἰθηΐ οοτηηθηΐαίουβ ἐπουρῃΐ {Π6 ργδβθηῦ Π1π6 βραγίουβ. Αἰηοηρ [Π6 

Τηοάστη8, ΒΟΠΙΙΘΥ ἀπᾶ ΗθΥπΟ 816 οὔ {Π6 βᾶπι6 ορἰπίοῃ, νυ ίοἢ 18, ὙΘΥΥ͂ 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ, [Π6 ἴγι6 οη6. ΟΥ̓ ΟἸγιηθηθ ποίῃίηρ ἰ5 Κποσσῃ. (Οοηβυϊέ 

Ηδεγπο, αὐ ἰοο.) νν 

Σκαιαὶ πύλαι. ““ΤὴΘ ϑοώδη ραίθβ8.᾽" ΤῊΪΒ νν85 1ῃ6 πδᾶῖὴθ βίνεῃ 
ἴο {η6 ννϑβίβθιῃ σαΐβ οὔ ΤΥΊΟΥ ; 1Π6 ἰβθυπι, ΠΟΎΘΥΘΥ, ΠΠΓΘΓΑΔΙ]Υ͂ ΤηΘΔΠ5 

“1η6 16. ὍΤΠ6 αΥ̓θθκ δυρῦ δἰνναγβ ὑπγπθα ἢΪ8 ἴδ 66 πογίῃννγαγά, 
Δ 50 δά {Π6 τσεδὲ Οἡ ἢΪβ ἰε ; 666 186 ᾿πίθγομδηρσθ οὗἉ 1Π6 ἔνο 
τηθδηΐησβ. Τὴ6 ϑοθδη ραίαβ 66 {π6 αΥθοίδη οδΠΊΡ. 

146-149. οἱ δ᾽ ἀμφὶ Πρίαμον, κ. τ. Δ. “Βαΐ Ῥηΐδτῃ δῃᾷ Ῥαῃίμοιυβ, 
ὅχο., απᾷ Ηϊςδίδοη, ἂπ οἥβμοοῖ οὗ Μαῖβ, δηὰ {Π6 Ὁ γθβρθοίϊν αἰτθπά- 

δηΐβ, δπὰ ΤΠ ΟδΙθσοι δἀπὰ Απίθπου, θοίῃι ἀἰβογθαῖ, ὑγ6γΘ βθαίθα, δ] ἀθὺβ 

οὗ 1Π6 ΡΘΟρΙβ, δὲ 16 ϑοδθδη ραΐββ."" ΟὈΒθύῦυβ {π6 σοηϑβίγυοίίοη οἱ 

ἀμφί ἰλῃ ἃ ῬΤΌΡΘΙ πΠᾶπι8 ἴο ἀβποίβ {Π6 ἰπάϊν!ἀι8] ἀθβί σπίθα, το- 
δοίμου ὙΠ ἢ ΗΪβ5. ΤΌ] ον β. ϑΘΌΙΏΘ, ἰη {ΓΔ 5] 1 1Π6 ΡΥθβθηΐ ρᾶ885- 
856, ΤΩΘΥΟΙΥ͂ σῖν [Π6 ΡῬΥΌΡΟΥ πᾶτηθ ὙἸΠουΐ ΔΗΥ τπθηϊΐοη οὗ αἰίθπά- 

δηΐβ. ΤῊΪΐβ, ΒΟΘΥΘΥ, 18. ΘΥΓΟΠΘΟῚΒ; 51Π66 1Π6 ΘΙ ρ]ουτηθπΐ οὗ οἱ 

ἀμφί νυῖτῃ ἃ ῬΥΟΡΕΙ πᾶΠη6 ἴο ἀβποίθ 1ῃ8 Ῥϑίβοῃ τηθΘυ Ὁ ννΠοὰϊ ΗΒ 

αἰϊοπᾶδηίβ, ὅζο., ἀοθ5 ποὺ ὉσοῸγ ΠῚ} {Π6 {ἰτη6 οὗ ἴπ6 Αἰ(ο ψΥ Θ 5 

(Καμπον, ὃ 436, Ρ. 92, εὦ. «7εἰ[.) 

Πάνθοον. Ῥαπίμουβ νγὰβ ΟΥ σΊ ΠΑΠΥ ἃ Ρτὶθϑί οὐ ΡΟ δὲ ΘΕ ΙΡΉ], 

ψΏΘηο6 Απίθπου, ΠῸ Πδᾶ θθθη βεπὶ ἴο σοηβυ]ῦ [Π6 οτδο]ρ. Ὀτουζὶς 
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Ὠΐπα ἴο ΤΊΟΥ, ΠΘΤΘ Ῥυίδιη τηδάθ Ὠἰπὶ ῥγίθϑί ἴο 1ῃ6 βᾶῖὴβ σοά. Ηθ 
τηδγγ θα {Π6 ἀδυρῃίογ οἵ ΟἸγ 5, τη πεοπϑα ἴῃ [Π6 βυσοσθάϊηρ γ 6756, 

δηἃ Ὀβοδιὴθ ἴπ6 ἔθου οἵ ΕρΡμοΥθα5, ῬΟΙγ ἀατηαβ, ἀπὰ ΗΥΡΘΥΘΠΟΥ. 
ΤῊηΪβ δοοοασηΐ οὗ Ῥαηίμουβ, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, 8 ΡΘΠΘΥΔΙΠΥ͂ τοραγάθα 85 ἃ ροβί- 

Ἡοιηοτῖο [Δ016. 

θυμοίτην. ΤΗγηοίθβ, δοοοσζάϊηρσ ἰο Ῥιοάογαιβ 5] ΟᾺ]05. ({]., 66), 

ΥΠΟ σίνθβ, ΠΟΘ ΘΙ, ΠῸ δ ΠΟΥ Υ ΓῸΓ {π6 τα οὗὨ [Π6 5ίαίοιηθηξ, 

νγ85 ἃ 80η οὗ ,δοπμηθάοῃ, πα, ΘΟΠΒΘαΌΘΠΙΥ, ἃ Ὀτοίῃου οἵ Ῥυγίδιῃ. 

Τιαῖηραβ, ΟἸγίϊαβ, ἀπ Ηϊσθίδοη ΓΈ 6 4150 50ηὴ8 οὗ 1δοιηθάοη. (1)., 
ΧΧ., 198.---Αροϊϊοά., 111., 12, 8.)---Αοὐκαλέγων τε καὶ ᾿Αντήνωρ. ὙἸΓΕΊΙ 

ΓΔ Κ65Β ἃ ραβϑβὶηρ τηθηΐίοῃ οὗ ]οα]θσοη (2 π., ἰἰ., 312). ΑΠίθ ΠΟΥ, 50Π 

οὗ Ζεβυϑίθβ, 8 0η68 οὗ 1η6 ννἱβϑϑὲ οὗ 16 ΤΊο͵αῃ ρυΐποθβ, ἃπὰ τθο- 

ΟΠ] Θηἀ6α ἀραϊη δηὰ ἀρσαΐη, Ὀὰϊ ἰ0 ΠΟ ΡΌΓΡΟΒΘ, {πΠ6 τϑϑίογαϊίοη οὗ 

Ηδ]θη. Ασοοτάϊηρσ ἴο 1Π6 ροβί- Ηοιηθσίο δοοουηΐ, ἢ6 νγὰβ βυβρθοίθα 

οὗ Βαγίηρ δἱάθα 1ῃ68 αὐβθθκβ ἴῃ {Π6 οἂρίυγθ οἵ 1ῃΠ6 οἷΐγ. ΑΠΘΥ 1ῃ6 
[411 οἵ ΤτοΥ, 6 164, δοοογάϊησ ἴο 1Π6 βᾶῖὴθ δου 165, ἃ ΘΟΙΟΠΥ͂ ἴο 

ΤΔ]γ, ἃπὰ Τουπάρα Ῥαίΐανίαπ), {Π6 τηοάδτηῃ αάμα. 

δημογέροντες. ΤὮΪΒ ΤΘΥΠῚ ΤΔΥΚΒ {ΠΘῖ ἃ5 {π6 ἢθδάβ οὗ ἰϑδάϊησ 
Ποι565 διηοηρ [Π6 Ττο]ΔΠ8.---ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσι. 'ΓΉΘΥ ὝΕΙΘ 56δΐ- 
βἃ οἡ [86 Τδιηραγίβ οὐϑσ ἴΠ6 σαΐθβ. ΟὈΠΊΡΑΥΘ υθγ886 159. 

151-168. τεττίγεσσιν ἐοικότες. ““ἸΘΒΘΙΩθΠ] Ως οἰοαά:.᾽" ΤΠ τέττιξ, 

ΟΥ̓ εἴοᾶάα, 18 64116ἃ ὈΥ ΒΟΙΠΘ ““ 11:6 ὈΔ] τα -οΥοΚϑί.᾽" [Ὁ 15 Τουτηθὰ Πἰκθ ἃ 
Ἰαῖρθ ἢν, ἢ Ἰοηρσ ἰγαμβρασθηΐ νη 5, ἃ ἀδυκ- γον ὈΔΟΚ, ἀπα ἃ 

γΘ]Ιονν Ὀ6}1Υ. [ἱ 15 ἔοπά οὗ θαβκίηρ δ ποὺ Οἢ 51Π6}6 [7665 ΟΥ̓ θυ 5ἢ- 

68, ΘΗ {ῃ6 ΤὩΔ16 ΤΙ Κ65 ἃ οἰ γρίησ ποῖβθ, ὈΥ βίσικίησ ἴπΠ6 Ἰοννοσ 

ΤΩΘΙΩΌΥΔΠΘ Οὗ {Π6 ψίηρ ἀραϊηβέ 6 Ὀτθαβίύ. ΤῊΐβ ΠΟῖ8Β6 νγ)ὰβ 50 ρ]685- 
ἰησ ἴο {Π6 Θδᾶγ οὗ 1086 δποϊθηΐβ, ἰμαΐ [Π61Γ ροθίβ 1.6 δἰνυδυβ υϑίηρ ἴζ 

85 ἃ 5111116 Ὁ0Γ βυυϑϑί βοιηά485. Οἡ [6 ργϑβθηΐ οσοδβίοῃ, ἴῃ6 δοσθηΐβ 

οὗ οἷά τηθῃ 76 σοιηραζϑᾶ ἴο 108 ΟΥῪ 

ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσι. ““ϑαπᾷ 1ΟΥῊ ἃ ἀ6]οαΐθ νοὶ 6,᾽" ἡ. 6.) ἃ ΟἸΘΑΓ 

ἃηα 5ΟΠΙΠΥ-ΒὮ7}1 ποίθ. ΟΌΒουυΘ {π6 ὈΘδα ἃ] υ86 οὗ {Π6 ἰθῦτι ὄπα 

85 δρριἰϑἀ ἴο {Π6 ποίΐβ οἵ δὴ ἰπβθοΐ.--- τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες, κ. τ. Δ. 
ἐς ΘΌΘΙ Ιοδάθιβ οὗ ἴΠ6 ΤΥΊοδηβ, 1 58Υ, γ6Υ6 βιυ {πρὶ οα 1Π6 ἴον Υ,᾽" 

ἢ. 6.7) ἴῃ6 ἴΟΥΘΥ ΟΥ̓́Θ ἴΠ6 σαΐθ, ἰοττηίησ ρατί οὗ 186 1ἴπ6 οὗ τδιὼ- 

Ρατί5. 

ἧκα. “Ἰῃ ἃ Ιονὺ ἰοηθ.᾽" Τλίθταη]ν, “ σοηῖν." ΒΟΓῚΘ οὗ {Π6 ΟἸάοΥ΄᾽ 
δαἀϊῖοηβ ἢᾶνθ ὦκα, “ υ οΚΙΥ,᾽ ψ οἢ 15. 4αϊ6 ουΐ οὗ ρίδοθ ἤϑυθ. 

ἘΠιβίδι Ϊὰ5 (Ρ. 397-9) ἀπ Αρο]οπὶὰβ (1. Πσοηι.) ἀγα Ὀοΐἢ ἴῃ ἔΆΟΥ 

οὗἉ [116 ΤΌΓΠΊΘΥ ; δηᾶ ᾿δΐϑυ ροβϑίβ, ΤΏ ΟΥΘΟΥΘΥ, ΘΙΏΡΙΟΥ (π8 δάνθυθ ἰῃ ἃ 
ἸΝΔΥ ΡΓΘΟΙΪΒΘΙΥ 5 ΠΥ. (Οοηβαϊ ϑρέίσπον, αὐ ἴο6.} 

150-160. οὐ νέμεσις. “Τῇ ἰΒ ΠΟ Θδ056 Οὗ ΔΗΡΘΓ,᾽" ἡ. 6.5) [Ὁ 15 ποίην 
το Ὀ6 νσυσοίῃ δρουΐ. ΤὨΘ ἰθυτη ἐς ΧΗ ἢ οὶ ἐστί ἰ5 ΠΟΤΘ ἴο Ὀ6 
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ΕὈΡρὶϊθα, ἀθποίθβ, ΡΥΓΟΡ ΙΓ, ἃ π᾿ ΔΏΡΤΥ {δο]ηρ δ 8ΠΥ {πἰπσ ἈΠ] 5 ΟΣ 

ὈπΗ ΙηΡ.---οὀἰνῶς ἀθανάτῃσι ϑεῆῇς, κι τ. Δ. ““ΥΟΠΑΘΙΓΆΠΥ ἰπ ἸΟΟΚ 15 

586 Κ6 ἴο 1η6 ᾿ἱπητηοτία]! σοά65565.᾽) ΟΌΞΘΙΥΘ ΠΟΥΘ {Πδΐ {Π6 δοοὺ- 

ΒΔΕνΘ Οὗ ΠΟΆΥΟΥ ἀσβηϊίΐοη (ὦπα) Π85 εἰς ὈΘίΌΤΘ 1ξ, ἴῃ ΟΥΘΥ ἰο ἀ6Ηπθ 

τΤΏΟΓΘ ΔΟΟΘυγδίΘΙΥ. ΤῊΘ 6 ΓᾺ] {γα πϑ]αίίοη οὗ εἰς ὦπα νου] Ὀ6 “ (ΠΟοΚ- 

1ῃ9) ἰονγατὰ μϑὺ ἔαοβ." «ςΚαλπεν, ᾧ 6179, Οὖὐς., εἄ. 7ε1..) 

καὶ ὡς. ““Ἔγνρδη {Π05,᾽ ἡ. 6., (που σἢ [06 οα56 Ὀ6 15, [μου σἢ 586 

6 {Π15 ῬΘΘΙ]655 ἴῃ Ὀθααΐγ. ΤῊΪΒ 15 ΘΧΡΙ αἰ ΠΘα ΤΏΟΓΘ {ὈΠ]]Υ, ᾿τητηθα!- 

ΔἰΘΙΥ δἴθου, ὈῪῚ 1Π6 ΟΣ τοίη περ ἐοῦσα.--- νεέσθω. “Ἰιοῖ ΠΟΙ ἀ6- 
Ῥασί,᾽ 1. 6., γγ6 71} ποῖ Ὄρροβθ Πϑὺ σϑίσση, θὰ ν}1}} Υδί ΠΟΥ αἱα ἴῃ οἷς 

[βοϊϊηρ [Π15.---ὠμηδὲ πῆμα λίποιτο. ““ Απὰ ΤΠΔΥ 516 ποῖ ΤοΙηδίη ὈΘΠΪηΩ͵, 

8ἃ5 ἃ ΒΟῦ706 οὗ 6011. ΟὈΞοΥΥΘ ἴη6 ομδηρθ ΠῸΠΙ 1Π6 ἱτηρογαίγα 

νεέσθω, ὙΨὨΪΟἢ ΘΧΡΥΘΒΒ65 {ΠΘῚΓ ΠΘΑΥΥ͂ ΘΟΠΟΌΤΓΘΠΟΘ ἰη ΠΟΥ ἀδραγίατζο, 

ἴο [Π8 Ιδηστιαρσα οὗ ἃ νυ δ, 85 ἱπα]οαίθα ὈΥ {Π6 ορίαἰϊνα λίποιτο. Οὔ- 

ΒΘΥΙ͂Υ͂Θ, 4150, ἱπ {Π15 Ἰαἰοὺ γϑυῦ, {6 ἔογοθ οὗ {Π6 τη 16. 

101-165. ἐκαλέσσατο. ““ Οα]16ὰ ἀπΐο Ὠϊτη." ΟὈΒουγθ {Π6 [ΌΓΟΘ 

οὗ 1Π6 τη] 418.----δεῦρο πάροιθ᾽ ἐλθοῦσα, κ. τ. Δ. ““Ἡαγνίηρ σοΙη8 ΠΠ1Π- 
ΘΓ, ἀθδᾶγ ἢ 14, 51} [ποὰ ἰη [γοπΐ οὗ τη6. ΟὈΞουνΘ {παΐ ἐμεῖο 15 ΠΘΓΘ 
δογνθῦπθα ὈΥ πάροιθ᾽, [ἴῃΠ6 οσοππθοίίοη ἴῃ 1Π6 11π6 Ὀοϊησ ἱπτουσαρίθα ὈΥ͂ 

ἐλθοῦσα, φίλον τέκος, Μ᾽ ΒΙΟἢ νγοΥβ. ΘΟΤΩ6 ἴἰπ ΟΥ̓ ἃ Ξ5Ρ66165 οὗὁὨ Πγροσθᾶ- 

ἴοῃ. --- ἴδῃ. ϑΒΟΠῚΘ δαἀϊοη5 Πᾶν ἔδῃς, Ὀὰϊ 1Π6 ΤΌΓΓΠΘΙ 18 Ιῆογ6 Ηο- 
ΤηΘΤΊσ. --- πηούς τε. ““ΑΠπα ΤῊΔΥΓΙΑσ6- ΟΠ ΘΟ ΙΟΠ5.᾽ ΟὈΠΊΡΑΤΘ [Π6 
ΞΟΠΟΙ]Ϊαβὲ : πηοὶ" οἱ κατ᾽ ἐπιγαμίαν συγγενεῖς. 

μοι αἰτίη. “ΤἸη ἔδυ] τοννατὰ τη6.᾽"---ϑεοί νύ μοι, κ. τ. Δ. ““ΤῇΘ 

δοάβ, ἰπ {γα ἢ, ἃΤ6 ἴῃ 140]} ἰονγατὰ τη6. ΤῊ ρδυίο]8 νυ ΘΧΡΥΈ55685 
ΘΙ ποίῃϊηρσ οὗ ᾿ΤΌΠΥ͂, θαΐ ᾿ἱπά]οαΐθβ, ο. {Π6 ΘΟΠΊΓΑΤΥ, ὈΪ ΘΥΠΘ655 οὗ 

[86] 1η σ.--ομοι ἐφώρμησαν. ““ ϑΕ[ὙΥΓ6α ὑρ ἀρσαϊηβί τη." --Ὗο μᾶνο, ἢ 
ΘΡΙΖΠου, γοσατάθα 11πΠ65 164 ἀπά 165 5 ραγβηιῃθίϊοδὶ. 

106-170. ὥς μοι, κ- τ. Δ. Οοπηροίρᾷ, ἴῃ ἰδοΐ, τ 1π6 168, [86 

ὕννο ᾿ηἰθυτηθάϊαΐβ οη65 Ὀθῖησ ῬΡΑΥ ΘΠ ΘΕ168], ἃ5 15ὲ Τοιηατκοᾶ. “1π 
ΟΥ̓ΔΘΥ τῃαΐ ποῖ] τηαυθβϑῦ ουθη τηθπίίοη ὈΥ̓͂ ΠΆΤ]6 ἀηΐΟ Τη6 ΥΟΠΟΘΓ 6χ- 

ὑΥΔΟΓΑΪΠΑΓΤΥ͂ Τηδη; ΨΏῺΟ {15 ΟὙΘΟΙΔη ὙΓΑΥΥΙΟΥ ἰ5, ὈΟΪἢ σα]απὶ δηά 

ἸΑΥΡῸ οἵ βίαϊγ6." -ἰμείζονες. ““ΤΑ]16Γ.᾽--- οὕτω γεραρόν. “ΟΥ̓ ΒΌ0ἢ 
βίαι β!Υ Ὀθδτίηρ." --βασιλῆϊ ἀνδρί. “Α ὙΟΥΔ] ΡΟΙΞΟΗ.᾽ ΜΟΙΘ ἢ 6 γΔ]- 
ΤΥ, “ἃ ΚΙΗΡῚΥ τηδη.᾽ 

171-178. δῖα γυναικῶν. “Μοβῖ αἰνίπθ οὐ νγοπηθη." [1 ίθγα!]ν, 
“ ἀἸνῖπ6 ὁη6 οὗὁὨ ψοχηθη." ΤΠ ΡΟΝ γ6 15 σΘΠΘΓΑΠΥ͂ Τοσαγάθα ΠΘΥΘ 
ἃΒ8. ΘΠΠΡ]οΥθα ἴῃ ἃ ΒΌΡΘΙ]ΑΓΥ 6. 5659. --- αἰδοῖύς τε μοι ἐσσὶ, κ. τ. λ. 

“ὍρΑΓ [αἴ 6 Υ-ἰΠ-1ανν, 1ΠΟὰ ἃτΐ [0 πη6 ἂη οδ͵θοὶ οὗ οί νϑπϑσαΐϊΐοῃ 

ἈΠ4 ἀνν6,᾽" ὁ. 6.) [ΠΥ ἸΟΟΙΚ 115 τη νυ} Βηατηθ πᾶ 887. ---- ὡς ὄφελε 
ϑάιτατός, κ. τ. Δ. “Ὁ, ου]ὰ {παΐ ἃ ᾿ντείομοᾶ ἀθαίῃ πα ρ]θαβθὰ 

[Ὼ6 "ἢ 1. 6... ῃΠδά Ὀ66Π Ῥγϑίδισθα Ὀγ τηθ. ΟΌΒουνΘ 18 ῬΘΟΌΪΑΥ [ΌΤΟΒ 
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οΓ ὄφελεν ἴῃ ΘΧΡΥΘΒΒΙΠΡ ἃ ννἱβῃ. [1 ΘΥΔΠΥ͂, “μον Οὐρθΐ ἃ νυγοϊο θὰ 

ἄδαιῃ το ἢανϑ μ᾽ θαβϑὰ τὴ "ἢ" 
γνωτούς τε. ““Ἀπᾷ το]αί!οη5." ΤὨΘ ΥΘίδθγθηοθ ΠΘΥΘ 8 Θβρθοί}}ν 

[0 ΠΟΥ ὈτοίΠοΥβ, Οαϑίοῦ δπᾶ ῬΟΙΪΌΧ. --- παῖδά τε τηλυγέτην, κ. τ. Ἅ. 

«Απὰ ΤΥ ἀδυρσῃίου, ἰπ 1Π 6 ὈΪοοτὴ οὗ ΘδΥν ἢ{{8.᾽ ΤὍὉΠ6 ἀδυρ.ΘΥ ΠΟΤ 

τηθδηΐ 15. Ηϑυτηΐοπο, {πΠ6 ὀΗβργίηρσ οὗ Μοποῖδυβ απὰ δϊθη. Υε ᾶνθ 

δὐἀορίοα 1η6 τηδαπίησ αβϑίσποὰ ὈγῪ Πωάοηθῖη ἴο 16 τηποἢ-ἀϊβρυϊοα 
(τη τηλύγετος. ἨΔ ἀοτγίνοβ ἰδ ἴτοπιὶ ϑάλλω, τέθηλα, ϑῆλυς, ἀπὰ 

γένω, δηὰ πιᾶκοβ ἰξ δαυϊγαϊθπὲ ἰο ϑαλερὸς γεγώς, ΟΥὍὨ ϑαλερὸς κατὰ 
φύσιν. Τὶ ὈΘΟΟΙΏ6Β Οἡ {Π6 ργθβθηΐ οσσδβίοῃ, {ΠΘΥΘΙΌΥΘ, ἃ ΥΘΤΥ βιγκὶησ 

δρ ἐμὲ, ἂπᾶ ροϊπίβ ἴο Ηδθυτηΐοπθ ἃ5 ἴῃ [Π6 ὈΪοοΓὴ οὗ ΘΑΙΪΥ Πἰ6, δηὰ 
αβὲ τἱρθηΐηρ ἱπίο ὑγοσηηῃοοά, ἃ Ρουὶοᾶ θη 8506 σοῦ Ἱὰ τηοβί οὗ 

4}1 πορᾶ ἃ τῃοΐ που 8 ΓὈβίθυηρ σαγ6, ἀπ σγἤθη {ῃαΐ τοί ῃου, τυ ἱ1ἢ δὲ - 

[8 Τορτοῖ, ΠΟῪ σοη 85565 (παΐ 86 ἀθαπάοηθα θυ. ΕῸΥ οἵἴμ Υ τηθαπ- 
Ϊπ58 σίνϑη ἴο 1ῃ6 ἴθυύπη ἴῃ αυδβίϊοη, Θοηβυ]Σ {π6 τοπηατκβ οὗ Βυϊ- 

Πιᾶπῃ, 1,ε11]., 5. Ὁ. 

καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν. “ΛΗ ΤῺΥ ὈΘ]οΥΘα σΟΙΏΡΔΠΙΟΠΒ ἴῃ ὙΘΔΥ5,᾿" 

ἢ. ε.. ἃηἀ (Π6 ρΡ]οαβίησ ΒΟΟΙ οἱΥ̓ οὗἩ {Π056 οὗ Π6 βαῖὴθ ᾶἃσθ. ΟὈΒθυυθ 

(πὶ ὁμηλικίην 15 Β6Τ6 Ραΐ ἔοΥ ὁμήλικας, ἴΠ6 αὐδίγαοϊ ἴογ [Π6 σοποτεοΐῖθ, 

ΟΥ̓ ΒΑΙΠΘΏ655 Οὗ 56 1ῸΓ ἴΠ056 οὗ [Π6 5816 ἃ 56. 

116--180. τάγ᾽. Ἐὺογ ταῦτά γε, ἀπά τροίδγγίησ Ὁ8ΔῸΚ ἴο γβῦβθ 178.--- 
οὐκ ἐγένοντο. ““ ΤΩ ποῖ ἴο ρ455.᾽" ---τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα. “Οπ 

νὴ δοσουσῃΐ 1 ούθῃ ΡΠ ἈΥΡΔΥ ἴῃ ἔθατβ.᾿" ΟΌΒΘΤΥΘ {παᾶΐ τό 15 ΠΘΥΘ 

[οΥ ὅ, ἀπά {παῖ (15 15 δαυϊναϊθηΐ ἰο δ ὅ.(Ἡ Ὑῦε πᾶν ομβαηρδά ἴὸ ἃ 
δοιητηα [6 ΘΟΙοη ὙγΒ]Οἢ {Π6 σΟΙΏΤΠΟΠ ἰοχί Πὰ8 ΔΙῚ ἐγένοντο. Τῇ 
[Π6 οοοη θ6 τοΐαϊηθα, τό Ὀθοογηθ5 δα ναϊθηΐ ἰο διὰ τοῦτο, ““Οἡ [5 

δοσοαηΐ.᾽" --- ἠδὲ μεταλλᾷς. “Απὰ ατί δηχίουβ δδουΐ." ὙΤΠ6 νϑτῦ 

μεταλλάω ᾿ᾶ5 ΠΟ ΤΟίΌΓΘΠΟΘ Ὁ Βαΐθυθυ (0 μέταλλον. [1 ΡΓΟΡΘΙΗ͂Υ ἀ6- 

ποΐ65 “"ἴο ᾿πᾳυϊτθ αὐίεγ οἰδεν ἰκῖη 5." (μετ᾽ ἄλλα) (π᾿ 1Π056 ἱπηπηθ- 
ἀἸδίθιν ἀγοὰ πα 0Π6 ; ἴο Ὀ6 ᾿ἱπααϊβιςῖνθ, ἄζο. 

οὗτός γε ᾿Ατρείδης. ““ΤῊΪΒ. 0Π6, ἱπἀ 664, 5 ἴΠ6 50η οὗ Αἰτϑα5.᾽ 

Οὔβουν {ῃ6 ἴΌγοΘ οὗ γε ἰπ σοπηθοίϊοῃ υν ἢ οὗτος, “115 ῬΑΥΓΟΌ]ΑΥ 

ΟΠ6,᾿" “115 ΟΠ6 ῸΓ ἢΪ5 ραγί.᾽"---ἀμφότερον, βασιλεύς, κ. τ. Δ. “ΒοΙἢ, 

85 ὙὙ6}} ἃ σοοά ᾿ῃΠΟΠΔΤΟΝ, 85 ἃ ΡΟΥΡΘΥΓᾺΪ νυ ΓΟΥ.᾽" ΟΌΞΘΥΥΘ ΠΟΙ ἴπῸ 

δι ουτηθηΐ οὗὨ [Π|6 δά͵θοίύν ἀμφότερον ἴῃ 16 ΠΕΌΓΘΥ σΘΠάΘΥ, ἃ5 8ῃ 

δἀνοσῦ. [Ιΐ 15 οἰαββί πο ὈὉγῪ Καμπον τυ (Π056 πΘΌΘΥ δοουβαΐνοϑ 

ὙΒ ἢ ἀσποίθ ΒοῖηΘ ΡΑΥ ΓΙ ΟΌΪΑΥ σᾶ56 ΟΥ̓́ΥΥΔΥ ἴῃ ὙΠ ΙΟἢ ΔΗΥ͂ γΘΥ08] πο- 

τἰοη ορογαΐίθϑ. (Καλπει, ᾧ δ79, 4, εα. .1ε1[.} 

δαὴρ αὖτ’ ἐμὸς ἔσκε, κ. τ. Δ. “8 νγὰβ ἴπ6 ὈγΟΊ ΒΘ -᾽π-1ανν, ΤΠΟΤΟ- 

ΟΥ̓́ΘΥ, Οὗ ΠΊ6, ἃ ΒΠΔΙΉ61655 ἡγοΙηΔ}, ἰΓ οΥϑυ, ἱπθθοα, ἢ6 νγαβ'᾽" ΟΌΒΟΥΨΟ, 

ἴπ {Π6 ἢγβῦ μδσθ, {πὶ κυνώπιδος ἰΒ Ραξ ἴῃ ἀρροβίζοη, ὈΥ͂ ἃπ οἰθσαπηὶ 

Ἰάϊοτη, Ὑγἢ 1Π6 ΡΘΥΒΟΠΔΙ Ῥγοποῦη ἱτηρ! θὰ ἴῃ 1ῃΠ6 Ῥοββθββῖνα ἐμός, 
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δ πα σοΟΙΏρΑΓΘ τ] {Π15 [ῃ6 σΟΥΓΟΒροηάϊηρσ 1,ἰϊπ ΤΟΥΠῚ οὗ Ἔχρι θββίοῃ, 
τιεᾶ Ἰρδῖι5 ροταίϊά, ὅτο.---Ἰπ 106 ποχὶ ρδθβ, νγ8 ἃ. ποί ἴο σεπάδσ [ῃ6 
οἰδυβ8 εξ ποτ᾽ ἔην γε, ἃ5 ΒΟΙῚΒ ἀ0, ““ 1 ΘΥυϑσ, ἱπάθϑά, ἔμ 6γΘ νγὰβ 0Π6,᾽ 

ἢ. ἐ., 1 ΘΥ̓ΘΥ {Π6Ὶ6 νγᾶὰβ ἃ 5ῃδΙΏ61655 ὑγογηᾶῃ ; ΠΟΥ͂ 816 Ὑ7ὰ ἴο0 δἀορὶ 

ϑομα Ζ᾽5 ρΡυποίαδίίοπ δηα υϑυβίοῃ, εζ᾽ --- πότ᾽ ἔην γε, “““ου]ὰ {Παΐ Π6 

5111 ΨΥΘΓΘ 50 '---ΌΠΟ06, ἱπάΘ6α, 6 ν᾽ᾶ8 ;᾽ 1Π6 τηραηπίηρ οὗ {πΠ6 ραββᾶσε 

15 5ΙΓΊΡΙΥ͂ 85 [Ὸ]ΟΥΒ : 50 Ορργβββθᾶ 15 Ηβίθη ὙΠ 5μδπιθ δπὰ στίϑέ 

δ΄ ΠΟΙ ΟὟ πιἰβοοηάαοῖ, {Πδΐ 1 ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο ΠΟΙ 85 ἰΓ 586 Πδᾷ ΠΕΥ͂ΘῚ 

τηθυι θα 1Π6 Δρρβὶ]αίΐίοη οἵ ἃ Ἰαυντα] νυ] ἴο Μεποίδυβ, δηὰ 85 ᾿Γ Ασα- 

ΤΩΘΙΏΠΟΏ Πδα ΠΕΥΘΓ, ἴῃ ΤΘΔ] ἐγ, ὈΘΘῃ ΠΟΙ ὈΤΟΐΠΘΓ-ἰη-ἰανγ. ΟὈΙΏρΡαΓα 

{Π6 ΤΟΙΠΔΥΚ οἵ ΗδΥπιᾶπῃ (αἀ Υὴρ., Ρ. 946): “Οὐ ἔοτηιαῖα, φια 

»εταιβιοι158 εαρίϊοαέι, ἐπὶ, πο υἱάείμτ βεηδιιβ ἐ58ε : 5ὶ ἀπαῦδτῃ ζαϊΐ, φαοὰ 

ὨΌΠΟ ΠΟ 6ξῖ 8Δ:}ρ]188, . 6.) 8ὲ τεοίε ϊοὶ Ῥοίεδί {μῖ55ε, φιιοά τία 5ι1 ξαο- 
ἔμπη εδὶ ἀϊδδίπιίε, τι ζμῖδδε ὠπφιαπὶ υἵς οτεάας. Εξι ἐπῖπι ἔα ἰοοιίϊὸ 

ἀοϊεπίϊμπι, ποτ ἐ556 φωυϊὰ ἀπιρίτιι5.᾽" - 
182-188. ὀλδιόδαιμον. “: ἘἙοταπαΐ8 τηδη.᾽"--ἢ ῥά νύ.“ Αϑδυτοάϊν 
ΠΟΥ. --- δεδμήατο. ““ὍΕΥΘ τηδάδ βυδ]θοΐ,᾽" ἱ. 4.) αὲ {Π6 {{π|6 θη 

πο νγαβϑὲ δρροϊηΐθα ἴο {18 οἰιίθῦ οοτητηδπὰ οὗ 1ῃ6 μοβί. ΟὈΞΕΥνΘ 

ὮΘΙΘ {Π6 διῃρὶουπμθηΐ οὗ {Π6 ΡῥΙυρογίδοξ ἃ5 δ ἱπηροτίθοϊ. 1ι}|}6ΓὙα]]ν, 

“δά θ6θῃ τηδάθ βυῦδ]θεΐῖ, απὰ σοπηδὶ πθᾶ 50." Ὑμδη 1Π6 ρογίδοϊς μὰ5 
ἃ ΡΓθβθηΐ 56η56, {Π6 ΡΙυροτγίδοϊξ 15 υ5θ6α 85 ἂη ηρογίθοϊ. (Καλπετ, ᾧ 

400, 2, εὦ. «1ε1.) ΤἝΘΓΘ ἰΒ πο πεϑά, ἐμεγθίοσθ, οὗ οὔυὖῦ χϑαάϊηρ δέδ- 
μηνται, ἴῃ 1ῃ6 ρΡοτίδοϊ, ""ἢᾶνθ Ὀ6θη τηδά8 βυθ)]θοῖ,᾽) ἃ5 ΞΟΠΒ ΡΥΌΡΟΞΘ. 

184-186. ἤδη. ““Βείοτβ πον." --Φρυγίην. ΤῊ ατθαΐου Ῥηγυρία 

15 ὮΘΓΘ τηθδηΐ, ποῖ Ῥηγυρία ΜίποΥ δίοην ἴῃ6 Ηδ]θβροηί. Ὑὴδ ρατγί, 

ΒΟΥΤΘΥΘΥ, ρατ ΙΟὈ] ΑΙ Υ͂ Τοίδυγθα ἴο, 15 (η6 ἴγαοῖῦ τυ ἢ Οἢ ΤΟυτη θά, ἰπ Ἰαΐο 

᾿ ἀΔΥ5, ἃ ροτίίοη οὗ Βι(ῃγηΐα, οχίθπαϊησ ΔΙοὴσ 1Π6 ὈΔηΚΒ οὗ 1ἴΠ6 8δη- 

δατὶυ5.---ἀμπελόεσσαν. '"ΤῊΪΒ 15 ΠΘΙΘ ἃ σΈΠΟΓΑΙ ΘριΠδΐ ἴῸγ Ῥηγυρῖία. 

Ιῃ Ἰαΐϑυ ἀδυβ, Πού Υ συ, ἴῃ6 6456 νγ»ὰβ δἰΐίθγθά, ἀπ ΟὨ]Υ̓ 108 τσ ρίοῃ 

δτουσ πὰ Αραζηθα νγὰβ ἰαπηθα [01 [ῃ6 Ου]ΐατα οὗἉ {Π6 νἱηθ, {Π6 τσϑϑέ οὗ 

Ῥηγυρία μανὶησ ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ σταῖῃ ΘΟΙΠΙΤΥ. ΟΟΙΊΡΑΓΘ ἔῃ 6 ΓΩΪΠΟΥ 56 8ο- 
᾿αβῖ, αὐ ἰοε. ΐ 

ἀνέρας αἰολοπώλους. “Μϑη οὗὨ Βεεῖ 5Ξἰεεἀ5." Ασοογάϊηρ 0 Βειῖ- 

τηᾶπῃ ([,επιϊ., Ὁ. θ5, εἀ. ΕἸ5}1.), (Π6 Ἔριμϑὶ αἰολόπωλος τΤοίδγβ ἴο 186 

αυϊοῖκ δπὰ δοίϊνθ σαυϊάϊπσ οὗ Ποῦβθβ. 850 1ἢῃ6 5οῃο]αβὲ θχρ]αΐηβ 186 

ΤΟΥΤῚ ἷἰπ Οὐ ἰοχί ὈΥ͂ ταχεῖς ἵππους ἔχοντας. --- λαοὺς ᾽Οτρῆος, κ. τ. λ. 

Ῥγίατῃ νγϑηΐ ἱπίο Ῥηγυσία νὴ ἢ ἃ ὈΟΟΥῪ οὗἃὨ διχ ] αγῖ6β, ἴο δὰ Οἰτθὰβ 

δηὰ Μυγράοῃ, Κίησβ οἵ [πδὶ σουπίτυ, ἀσαϊηβὶ {Π6 Απηᾶζοπβ. Ἀσοοτγά- 

ἴῃς ἴο ὁπ6 δοοουπΐ, Οἰγθὰβ δηὰ Μυρσάοῃ ὑγθγα Ὀτοίμετβ οἵ Ἠθουῦδ, 

81} 1τϑϑ θαίησ ομ]άγθη οὗ Ὀγπμαβ. Ασοογάϊηνσ, πονγθυϑσ, 9 8 

σομητηοη δοοουπί, δουθα τνὰβ 1Π6 ἀδυρῃίου οὗ Οἰββθυβ, ἃ ΤὭτγδοίδπ 

ΡὈΓΪΠΟΘ.--- ΤῊ ΑἸΊΔΖΟΠΒ νγοτ ἀοίδαϊθα ὁπ 1Π6 οοοδβίοη δἰϊυδθα 10 ἴῃ 
16 ἴοχε. 
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181 -190 ἐστρατόωντο. “ΘΥΘ Θποδιηρθὰ." --- Σαγγαρίοιο. ΤῊΘ 

Βδηραγίς [086 ΠΘᾺΓ ἃ ρῥΙδοθ δ} 16 ϑαηρία (Σαγγία) ἰπ Μουπὶ Αἀο- 

Γθὰ8, ἃ ὃ: ποῖ οἵ Μουπὶ πάγη β, ἰη Οαἰαιία, δηὰ 061} ἰηῖο τῃ6 

Ἑπχίηθ οὐ Ἴ6 οοδϑβῖ οἵ Βίιἢγ πα. ΤῊΘ τηοάθγῃ ΠΆΠῚΘ ἰβ ἴῃ 6 ϑαζατγία. 

- μετὰ τε.σιν ἐλέχθην. ““ ὙΥ:ᾶΕβ σουῃίδα διηοης τΠΘτη.᾽" Οὔβευνθ 
[6 ρεοὼ ὯΓ πιϑᾶπίηρ ἤΘῚΘ δβϑίσηθα ἴο ἐλέχθην, ννΐ ἢ [ξ σοῖβ ἔγοόΐη 

[Π6 ΠΊΟΓΘ ἰἰϊθγαὶ βρη ποδίίοη “ ἴο ᾿ΔΥ̓ ἀιηοηρ,᾽" 1Παΐ ἰ5, “1ἴο σουηϊ,᾽" 

“6 16}},᾿ ΟΥ “Τϑοκοὴ ὑρ." --᾿Αμαζόνες. Ἐδιηδ]θ ἡυΔΥΤΙΟΥΒ, οὐ τγι ἢ σαὶ 

δῃϊαυϊγ. 8 τϑαὰ οὔ π6 Απιδζοηβ οὗ Αἰγίοα, ἃ8 νγ6}} ἃ5 οὔ {Π058 οὗ 
ΔΑβίὰ. Τῇ ΤΌΓΙΊΘΥ νγοΥΘ 1ῃ6 ΙΠΟΓΘ δποῖθηϊ;; 1ῃ6 Δι Ί6 Ὺ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 

ἅτ6 ΘΙ γαίθγγοα ἰο. Τὴ Αβίδςο ΔΙ ΖΟηΒ ἅτ βαἰὰ ἴο ανθ ἀνγϑὶξ 

ΟἹ ἐσ ΔΙ Υ ὁπ 1π6 θ8ηΚΒ οὗ 16 ΤΠουπιοάοηῃ, ἰη {6 ρΡ]αίη5 οἵ ΤΠΘΙηἶ5- 

ογτᾶ, ἰῃ Ροπίῃβ ; ἃπᾶ τοπὰ 1Π15 ΠΌΔΤΙΘΥ ΤΠΘῪ τηδάθ {ποὶγ ἰηγοδὰβ ἰηΐο 

Ῥηγυσία. ὙΓΟΥ͂ ἰ8 αύϑηῃ βαϊα, ὈῪ Ἰδῖθυ. νυ 5, ἴο ἤᾶνθ Ὀθθῃ ἰδ κθη 

δΥ ἴμδα (ἤεψηε, αὐ ἰος.). σοοτάϊησ ἰο 1Π6 ρμοβι- Ηογηθγῖὶς ροϑίβ 

Βούγθνϑσ, (ῃ8 Απηᾶζοηβ, ὉΠάθυ 1Π|6 σοϊημηδηὰ οὗ {Ππ6ὶγΓ ἡθθθη, Ῥθη- 

{Π6 5116, σᾶπηθ ἴο 1ῃ6 ἀϑϑίβίαποθ οἵ {Π6 Το δηβ ἀραϊπβίὶ Π6 ασθθκβ. 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ. ἘοΥ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οὗτοι. 'ΏΘ Υϑίδγθποθ 15 ἴο 16 πλείσ- 

τους Φρύγας ταθῃτοπθα ἴῃ γΘΓ56 188. --- ἑλίκωπες. ΟΟηΒ01] ποίθ οἢ 

ὑ00Κ ἱ., Υ6 56 98. 

191-198. δεύτερον αὖτ᾽. ““Α Βεροπᾶ {{πη6, ἀσαίη.᾽ --- εἴπ’ ἄγε μοι 
και τόνδε. ““ΟΟΠΊ6, 16}} πη6 οὗἁ 1}18 9Π6 4180.) -- μείων μὲν κεφαλῇ. 
“ ΒΠΟΥΘΥ, ἱπάροα, ΟΥ̓ ἃ ποαὰ." Ὑῶὲ μᾶνθ δἀορίθὰ κεφαλῇ, ννἢ 

ϑΡ᾿ΓΖΠΘΥ, 885 ργθίθγα ]6 ἴο κεφαλήν, ΜΠἰοἢ ΗθΥπθ τοδάβ ἔγοιη Ατίβ- 

ἰδτομυ5. [Ὁ ἀρτθ85 Ὀθίθυ νυ τ {Π6 ἀδίῖν8β {πὲ {ΌΠΟΥν ἱπημηθ ἰδ Οἱ 

αἴοσ, δῃηᾶ 18 'ἰπ δοοογάδῃοο, αἰβο, νυ 1ῃ6 ἴὌτη οὗ δὌχργαβδβίοη ἰῇ 

γ6γ56 168. --- εὐρύτερος δὲ ἰδέσθαι. ““Βυΐ ὈγοΔάΘΓ ἴο ἸοΟΙς οπ,᾽ ἑ. ἐ.» 
ΒΤΟΔΑΘΥ ἴο {ῃ68 νίδνν.--τοῖ κεῖται. “1.16 [ὉΓὙ Πίτη.᾽"---κτίλος ὥς. “ΤΆΚΘ 

ἃ ταῖη." [1 }ΈΟΥΑΙΥ, “ τατη-ἰΚ6.᾽ ΟΟηβϊξ ποΐθ οἢ ὑθ 586 2.---ἐπέπω- 

λειῖται. “ὍΜονβΕ85 αϑουΐ διηοησ." ΜοΙΘ ἔΓΘΘΙΥ, “ ἸΥαυ 565.) 

ἀρνειῷ μιν ἔγωγε, κ. τ. Δ. “ἘῸΥ ΤῊΥ ρατί, 1 ΠΚοη Ὠΐπι ἴο ἃ {πο Κ- 
ἤεθοδά ταπη." ΤΠ ἴοΥπ ἀρνειός ΡΓΟΡΕΥΙΥ ἀδηοίθ5 ἃ γουπρ᾽ Τὰπὶ ͵α8ὲ 
{01} στον η.---διέρχεται. “ΚΟΘρ5 ραβϑίπρ ἰὩτουσῃ.᾽" 
200-20 ῷ. οὗτος δ᾽ αὖ. “Νονν (8 ὁη6 δραίη,᾽ 1. 6., ἰῃ}8. ὁη6 1 

πἰβ ἰαγη.--- Λαερτιάδης. ΘΌΡΡΙΥ ἐστι.-ττὲν δήμῳ Ἰθάκης, κ. τ. 5. “1Ἰῃ 
1η6 Ιαπὰ οἵ [{πᾶδα, ΤΟΟΚΥ τμουρσὰ ἰξ θ6." ἨΗομηθῦ οἴθη δι ρΙοΥ 5 

δῆμος ἴῃ (ῃ6 56η56 οὗ ἃ ΤΟσΊΟΠ ΟΥ̓ ΘΟΙΠΙΤΥ. [Ὁ 5 ΠΟΙ Δρρ] θα ἴο 1116 

ἰβαπὰ οἵ Πᾶσα. ΤῊΪΐβ 8] πὰ νγᾶϑ τὈσσοά δπὰ τηουπίαἱπου5. Οοτη- 

Ρᾶγθ ὙΊΓΡΙΙ (Ἐπ., 1{1., 272) : ““ϑοοριιίοα Τίλασα, Τιαξτίία τέρηα."" --α 

δόλους. ““ΥΊ165." -- μήδεα πυκνά. ““Ῥγυάθηϊΐ ΘΟὨΠ5615,᾽" 1. ε.») [86 

εἰνίης οὗ σοοὰ δάνίοθ. 

904-206 ὦ γύναι, ἡ μάλα, κ. τ. 2. “Ο ᾿ΔαΥ, ἀϑϑυγοά Υ ἴποὰ Πιαβὶ 
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ἰξογϑα ἴῃ ἐμ 5 ἃ ὙΘΙΥ͂ {Τ06 ΤΟΙΠΊΔΓΚ.᾽" ΜΟΙ ᾿ἰΓΘΥΔΙΥ, “ μποὰ Βαβὲ υὉ 

ἰογϑα 115 ἃ5 ἃ ΨῈῚῪ {τυ νυογὰ." ---ἤδη γάρ ποτ΄. “ἘῸΓ ΟΠ66, ὈΘίΌΓΘ 

μονν.᾽ -- σεῦ ἕνεκ᾽ ἀγγελίης. “1ῃ ἂπ ΘΙΠΡΑΞΒΥ Οἢ δοσουηΐ οὗ 866." 
Οὔβευγθ ἰμδΐ σεῦ ἰΒ σογϑυπθα ἤδσα ὈΥ ἕνεκα, ἀῃαὰ ἰῃαΐ 1ῃ8 σβϑηϊῖνθ 

ἀγγελίης ἴ5 ἴο θ6 οοηδίγαρα νὰ ἤλυθε. ΤῊ ΥΌ]6 ΤῸΓ {15 Ιᾶϑί δτ- 

Τησοιηθηΐ ἰβ8 ἃ5 [Ο]ΟΥΒ : ““Α}} γΘΥῸΒΞ ΤΠΔΥῪΥ ἸᾶΥΘ ἃ σεηϊῖνα οὗ 1Π6 

δηΐθοθάθηϊ ποίϊοη ΏΘηΟΘ {Π61Γ δοίη ἃ. 565." (Κάλπεν, ᾧ 481,1, 

«ἀ. «ε1.)) ἘΒυϊζίηδηη, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἃ ΤηΔ5ΟΌ]ΪΠ6 5. βίη 8 

ἀγγελίης, εαυϊνα]θηΐ ἴο ἄγγελος, Οἡ 116 ΔυϊΠοΥΥ οἵ βοσὴθ ΑἸθχδη- 

ἀγῖπθ στδιητηδγίδηβ, Ὀὰΐ {Π15 ΞΘΘΙη8 ααϊΐθ πθθά 8655, πὰ 15. Δ0]Υ ορ- 

Ροβϑᾶ ὈῪ ϑρῆζηθι. (Βιέξπιαπη, 1,εχιὶ., 5. Ὁ. ἀγγελίη. ---- δρτέξπεν, αἀ 

11., χὶϊῖ., 252.) Ῥάᾶββονν ΠΚϑυνίβθ το)εοίβ 11. (1,2.9) 8. Ὁ. ἀγγελία.) 

σὺν ᾿Αρηϊφίλῳ Μενελάῳ. ὕ]γ 5565 ἃπὰ Μοπῃα]ΔῈ5 ΘΔ ΠΠῚ8 85 δ1085- 
5ΒΔΟΟΥΞ 0 ΤΥΙΟΥ, ὈΘίΌΤΘ {Π6 Θχρϑαϊ το νγὰβ ὑπάδυίακθη, πὰ ἀθπηδπηᾶ- 

δὰ 1Π6 τοϑίοσζδϊίοη οἵ ἤδβίθῃ. Απίθμου, γγῆ0 νγὰβ ῬγοΟΌΔὈΪΥ σοπποοίθα 

Ὺ 1{Π6 [165 οὗ Ποβρί δ} ἢ βουοσαὶ ατεοίδη οὨϊοῆαὶπβ, τοῖν θά 

1μ6πὴ ἰηΐο ἢΪ8 ρᾷ]866, ἀηὰ νγὰβ οπα οὗ ἰῆοβθ ΠΟ Ξίγε ΠΌΟΌΒΙΥ δαᾶ- 

νἱβαὰ ἐμαΐ {μϑὶγ ἀθιηδπαὰ ὃὈ6 σγαηίθα. Ηδποθ, ΘΠ ΤΙΟΥ τγὰβ ἴδ Κθῃ, 

6 πὰ 5 ζὩΙΏΠΥ͂ ποτα βρατϑᾶ Ὀγ ἴῃ6 ἄτεακβ. (Οοζηρατγα 14υ.,1., 1.) 

ΤΏΘ δι θαβϑυ, ΠΟΎΘΥΘΙ, ργουθὰ ἃ {1655 Οη6, δπὰ ΑΠπΕΏΔΟΏΠ5, 

ὙΠῸ μαᾶὰ Ὀδθῃ Ὀτγθθα ΟΥ̓ ῬΑΙΪΒ, ουθῃ τϑοοτητηθπαθᾶ ἰμαξ η6 ἔνο 

ατεϑοίδη οἰϊοίβ 5ῃου]α Ὀ6 Ραΐ ἴο ἀφαίῃ. (1, χὶ., 1359, δεφᾳ.) ὕΟἹγββεξ, 

ΟἿ ΔΠΟΙ ΘΙ οσοδβίοη, δπίοσοα ΤΊΟΥ 810Π6, αἰπριι 56 85 ἃ τηϑπαϊοδηξ, 
8ῃ δοοουπΐ οὗ ΒΟ 18 σίνθη ἴῃ 1Π6 ΟΟΥ̓́ΞΒΟΥ (ἰγ., 2340, 5εφᾳ.) ὈῪ 

Ηδ δ, 0 15 βαϊὰ ἴο πᾶν στϑοορῃζθα ἢΐτα ΤὨΤΟῸΡἢ 5 ἀΐβστιίβο, 

δυς τνῆο ἀϊά πο Βείγαυ Πΐπη. 
207-215. φίλησα. ““ Ἀδοοϊνοα Κἰπάϊγ.᾽"-- φυὴν ἐδάην. “1 ὈΘΟΒΙη6 

δοαυαδϊηίθα ἢ 1Π6 σϑηϊυ5.᾽" -- ἔμιχθεν ἐν. ““ΤΉΏΘΥ στ στ τηϊηρὶοὰ 

σι ἢ.᾽ - στάντων μὲν. “ὙΠ ΠΟΥ γ6Γ6 βίαπαϊησ." Οεπηιῖνα δὺ- 
50]υΐθ. ΞΌΡΡΙΥ αὐτῶν.---οὑπείρεχεν. ““ ΟΥΥορΡρΘα ΠΪμη.᾽ --- ἄμφω δ᾽ 

ἑζομένω. ““Βαΐ, Ὀοΐἢ 5: {{1πΠ.Ὁ Νοιηϊπαίίνθ ἀ.8] δθβοὶαΐθ. Ζϑηο 

ἀοίυβ, ὁπ6 οὗὁὨ {Π6 δηοίθηΐ στδιητη Δ η5, ῬᾺ5 ἴῃ ΤΩΥΟΥ οὗὨ ταδαϊηρ 

ἑζομένων ἴῃ 1ῃ6 σαηϊνθ; Ὀὺΐ 1[ῃ6 ἀ08] τϑβϑῖβ ΠΕΥΘ. ΟἿ ΤΠΔΠΥ͂ ἀποϊδηΐζ 

ΔΌΣ 165, ἴῃ ἀΐγθοξ ορροβίτοη ἴο ἢἷβ ορίπίοθ. ΟΟμβοΣ ϑριίέσπετ, 
αὐ ἰος. 

μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον. ““ΤΉΘΥ θεσδη ἰο γθᾶγα ὑτοτὰβ 
ἃπᾶ ΘΟ. Π5615 ΤῸΓ 81],᾽ ὦ. ε., (πῃ Ὺ θασᾶη ἴο ΒᾶτδηρΡΊΘ, ἀπᾷ ἰο δῖνα δᾶ- 

γἱοθ ἰο 1Π6 ΤΤΟ]Δη5 85 ἴ0 ἴῃ6 σσΌΓΞΘ {Π6Υ̓ ΞΒΟ.Ϊἃ ῬυΓΞαΘ.---ἐπιτροχά- 

ὅδην. “ΜῈ ταρὶ ἃ σοποίβθη 655." -- μάλα λιγέως. “Ἰη ὙΕΙΥῪ ΟἾΘΑΓ 
πα ΠγΠ5168] ἰ0η6.᾽ ὙΥ6 πάνθ στϑπἀεγϑα 118 ὈΥ ἔνσο δριπϑῖβ, 85 

Ὀαβδὲ θχαργδββίησ, ὈΥ 1Π6]Γ ηϊ θα Τηθδηίησβ, 1ῃ6 {γ6 ΌΥΟΘ Οἵ 1ῃ8 

ποτὰ ΤΠ6 Δποίθηΐβ ἀρΡΡΘΌΥ ἴο ἢν 1λββοοιαίθα τ] ᾿ξ 1π 186 Ῥγε. 
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ἐπί ραϑϑᾶρθ, {Π6 ἰάθα οἵ βοιηθίμίηρ βυνθαῖ οὐ ριθαβίης , δηὰ ἤδθῆος 
ΟἸἴσθτο, ἴῃ 8 Βγμίι (ΧΙΪ., 60), Βα γ5, ““Μεπεοίαιιτα ἵρϑιην ἀμίςεην 

φμϊάοηι ἐγα(ὴὲ Ποηιετγιιβ, δε ραισα ἰοφιεηίεηι.᾽" ---- οὐδ᾽ ἀφαμαρτοεπής. 
“ΝΟΥ 016 ὙΚγ0 ΤηΪ586α 1Π8 ρΡοΪηΐ,᾽) ἃ. 6.γ ΠΟΥ ἃ ΤΆ ΠάοΙὴ (ΔἸ ΚΟΤ.--- γένει 

ὕστερος. “ὙΟΌΠΡΟΓ ἴῃ ἀρθ.᾽ 1 ΈΘΥΔΙΥ, ““ αἴλου (ἰτη) Ὀγ Ὀἰτί ἢ." 
216-220. ἀναΐξειεν. ““ϑρΥγδηὴρ ὉΡ.᾽ ΟὔὈβοῖνθ {μὲ {Π6 ορίαἰϊνθ 

ΜΙ ὅτε ΔηΒΥΘΥΒ ἴ0 1η6 ἘΠ ΡΠ] 5} ΡΏγα56 “ 85 οἴϊθη 88,᾽" ὅζο.---στάσ- 
κεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε, κ. τ. Δ. ΤὮῊΘ ρΡοδθὲ ἤθῦθ σϑργθβθηίβ ὕ|γ 8568, ἰῇ 
18 σοιηιηθησοοιηθῃΐ οὗ ἃ ΠΑΥΔηΡΌΘ, 88 βίαπαϊησ |Κ οὔθ Ἰοβί ἴῃ 
τηθαϊταιίοπ, νυ μἷβ Θγ65 χθᾶ οἡ {8 σγουπά. ΟὈπιρᾶγθ 1Π6 τὸ- 

ΓΔΤΚ οὗ Θυϊης]ΐδη : “Μῆτε αἰαϊέμγαπι ἀϊοίιτὶ στα ἀεϊεοίας, εἰ )ιάεχ 

86 ἴρ8ε εὐπιροπῖί. Ηδσοο γταοῖριὶε Ἡοηιέγιι5 {πὶ ἐχεπιρίο, φιιεπι διε 586 
οομδ ἦρι ἑεγταηι ἀεἤαῖδ, ἐπιηιοίοιιο δοερίτο, ργίμδχμαπι {ἰϊαηι εἰοφιεηεϊα 
»τοοσεϊϊαηι εἤωπάετεί." (Χὶ., 8, 158.) 

σκῆπτρον. Οὐοηδβα]δ ποίθ ἡ ὈΟΟΚ ἱ., γθῖβθ 1ὅ. --- ἐνώμα. “Η6 
τυγηθα.᾽"--ἀἀστεμφὲς. “Ὁπιμονορα.᾽.--ἀΐδρεῖ. ““ὉΠπΒΚΙΠοα ἴῃ ατί,᾽ ἱ. 
6.7 ἸΠΘΧΡΟΙΙ πο α΄ ἴῃ {Π6 ἀτί οὗ δἀάἀγθβϑίηρ ἃἢ Δ55ΘΙΏ0)Υ.--- φαίης κε 

ζάκοτον, κ. τ. Δ. “οι νου]ά 560 ἰμαῇ Π6 νγᾶβ Β0ῖὴθ ὁῃη6 δχοθϑά- 

ἸΠΡῚΥ ΔΏΡΤΥ, πα ἀθνοιϊά οἵ γθάβοῃ, δοίϊησ 85 Π6 αἰα.᾽ ΟὈΒΘΥΥΘ 1ῃ0 
ἴΌΤΟΘ οὗ αὔτως, ᾿ἰΓΘΓΔΙ]Υ͂, “75: 50,᾽) ““ΘΥΘἢ 50,᾽) 45 Ταίδισίηρσ ἴο {06 ἃρ- 

ρθάγᾶησθ ΜὨΐοῃ ὕΠγγ5565 ργθβθηΐθα δὲ 1η6 σοτητηθηοειηθηΐ οὗ ἢΪ5 Τὸ" 
ΤΏΔΥΚΒ. ΤῊΘ τηθδηΐηρ ἰπθηἀθα ἰο Ὁ6 σοηνθυθα ὈΥ {Π6 ρᾶββαρθ ἴΐ- 

561 ἰ8 σίνθῃ ἃ58 9}ῸὉ]]Ον 8 ΟΥ̓ Δἢ ΔΠΟΠΥΙΏΟῺΒ ΘΟΙΩΙηΘηΐδίου ; ΗΒ ὈΓΟΥ͂ 

Ὀδίηρ βαϊμογοα ἰπΐο νυ Κ]65, ἃ5 15 1Π6 οᾶ86 θη ἃ [ἤδη οὗ δῃ δ χὰ 
ΡΓδβϑβίνθ σουσηΐθπαῃοθ σο]]θοΐβ 8 ἱπουρηΐβ, σαν ἃ ΒΘΥΘΥῪ το 8 

Ιοοκ, ἐμαὶ τηϊρηΐ ἤᾶνθ ὈθΘη σοηβίγιθα 85 ἃ βίρῃ οἵ δῆσογ; δηᾶ ἢΐβ 
ΒΟΘρΡίγΘ Π6]ἀ τηοίϊοῃ]θ55, ου δοσουηΐ οὗὨ ἢἷβ θδθϊηρ δυβουθθᾶ ν ἢ 1Π6 

δυθ]θοῦ οα νι οἢ μ6 νγὰβ δθοὺΐ ἴο 5ρθαῖ, σᾶνθ Ὠίσγη 1Π|6 δἱγ οἵ ἃ τῆδῃ 

056 τηϊπά 15 ΡῬΘΙΙΘΟΙΥ νασαηΐ. Α ποαᾶ οτον θὰ τ ἢ ἰᾶ685, δηὰ 
ἃ μϑδᾶ νυ ἢ ΠΟΗΘ ἴῃ ἰΐ, ἅτ οἴΐθη ἱπαϊσαΐθα ΟΥ̓ 5᾽ ΠΠΔΥ σϑβίαγαβ. 

221-294. ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥα. ““Βυΐῦ νγΏθη, πον, μ6η.᾽ ΟΌΒΘΙΥΘ {Π6 

οιηρίογτηθηΐ ἤΘ.Θ οὗ 16 ρασγίϊο1]6 ῥὰ ἴο ἀθποίβ βοιηβίῃίησ βυάάθη δηὰ 
πηδχρθοίθά, 106 ομδηρθ, ΠΑΠΊΘΙΥ͂, Οὗ ΓΔ ΠΠΘΓ ἴῃ {Π| γ5565 ἤθη Ὠ6 ὃθ6- 

βᾶῃ ἴο ΞΡΘΔΚ.---ῖει. [Ιῃ ΒΟΠῚΘ ΠΠΔΠΙΒΟΙΙΡί5 γγ6 πὰ {Π6 ορίδίϊνθ εζη, 
δηά ἰζ 15 ὙΘΥΥ͂ ἀο.  Ὀ Ὁ] νυ ΠΥ 18. Ὀ6 ποῖ {Π6 γι τϑδάϊησ. Ὑγα8 
ΘΘΥΔΙΠΙΥ νηΐ {Π6 ορίαςνθ ΠΘΥΘ, 151 85 Ὑ)71 ΠᾶγΥΘ ἰΐ αἴ δι ὅτε ἰῇ Ὑϑῦβθ 

210, 50 88 ἴο σίνθ ὅτε 1Π|6 τηϑαῃπίηρ οἵ ““ΠΘΠΟΥΟΥ." ΟὈΟΙΏρΡΑΙΘ 1π6 
ΤΟΙΊΔΙΚ5 οὗ Ηθγτηδηη, Οριιδο., ὙΟ]. 1]., Ρ. 97. 

καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν, κ. τ. Δ. “Απᾷᾶ νγνογάβ 1Κ6 ὙΥ]ΠΤῪ ἢ6 Κ65 οἱ 
ΒΠΟΥ͂." ΑΔ Ὀδδαςα] ασθ. ΟὈΙΏΡΑΙΘ [Π6 ΤΟΙ δ οἵ Θυϊη Δ η, γΘ- 

ζεττοα τὸ ἴῃ 1Π6 ηοίθ οὴ ὑυϑῖβθ 217, ὑγβουθ {η6 Ἐοιηδη οὶ Εἰς ΒρΡΘΑ 8 

οὗ [Π|6 “ εἰοφινοτία γτοοεϊϊαπι᾽ οἵ π6 οἰἰοῇαίῃ οὐ ΠΗ δο 8. .“ ΤῊΘΡ888. 
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856 Θοποθγηΐηρ {Π6 ἀἰδγθπέ δοααθιιοθ οὐ Μϑπεῖδιβ ἃπα ΤΠ|γ75568 15 
ἱπΟΧρΥΘβϑί Ὁ 7υ5ὺ δηὰ ὈΘδυς 1], Υειηατκβ ΡΟΡΘ. ““ΤῊΘ οΟἷ056 ᾿"185- 

Τοῦ σοποίβθηββϑ οὗ 1Π6 9Π6 5 ΠΠΘΙΥ ορροβαᾶ ἴο {ῃ6 οορίουβ, γθῃ6- 

τηθηΐ, δηἃ ρϑποίγαϊ ηρ ΟΥ̓ΔΊΟΥΥ οὗὨ 1116 ΟἾΠΘΥ, νν ὨΙΟἢ 15 50 Θχαα  β [6] 

ἀδβου θα ἴῃ [Π6 51Π2116 οὔ [Π6 5πονν.᾽" 
οὐκ ἂν ἔπειτ᾽, κι τ. Δ. “Νοῖ {Π6 πη ψ ἢ Οἱ] γ 5565, σογίδ ]Υ, σου Ἱά 

ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΥ τοί] ἤᾶνθ υἱθϑᾶ ; ποΐ {μθη, ἱπᾶθϑά, ἀἰά γα ὑνοηᾶθυ 50 

τη οἢ αἱ {Π6 ἀρρθάγαποθ οὗ ὕ] 5565, μανίησ ἸοοΚαα δἵ ΠἰΠΊ, (85 αἵ {π6 

ψνοΣΤ5 {παῖ [6]1] Τγοτη ἢΪ8 1105). ΟΟΙΏΡΑΓΘ {Π6 Θχρ]απαίίοη οἵ Ηθυηθ: 

“Νοῆ ἑαπι ἤογπιάπι οΟΥἹδ ηυιϊγαδαηιμγ, φιαηι πηι εἰοχιιεηίϊαπι." ἍΥΠΕΠ 
ΠΟΥ βὰν Ὠἰπὶ βίαπαϊησ ἃπᾶ Ἰοοκίηρ 50 ΒΙΓΔΠΡΘΙΥ αἵ ἢγϑβί, [Π6Ὺ ψοη- 

ἀεογϑὰ ἴῃ {ΠΕ6ῚΓ ΟὟ ὈΟΒΟΙΏΒ, ἀπ Τπουρῃϊΐ ἴο {ΠπϑΙέβϑιν εβ, ὙΥμαΐ 1} 
ΘΟΙῺΘ ΠῸΠῚ βῦοἢῃ ἃ οὐϑῖ ὙΠΘη, ΠΟΥΘΥΘΥ, ΠΟΥ ἢθαγὰ ἢΙγὰ ΒΡΘδΚ, 

{Π6 1 ἀϑίοηβητηθηΐ νγ)ὰβ σουβϑα ἴπ (τη ΟΥ̓ ΠΪ5 γοσάβ, δηα 1ΠΘῪ [0Γ- 

δοΐ ΘηΓΓΘΙΥ {ῃ6 ρρθᾶταποθ νος μ6 δα τηδᾶθ. 

225-258. τὸ τρίτον αὖτ᾽. “«Αραΐπ, ἰπ 1Π6 {ῃ1Γἀ Ρ]4ς6."---ἰῦς τε 

μέγας τε. ΟΟΙΏΡΔΥΘ γοΥ86 167.---ἔξοχος ᾿Αργείων. ““ἘτηΪποπΐ ἃθον’ 

1ῃη6 ατθοκβ.᾽" ΟὐΙΏραΥΘ {Π6 νϑυβίοη οὐ 7085: “" Ἡγείολετν ἄθηι οὶ υς 
«γαρεὶ απ Ηαιρὲ ὠπὰ πιᾷελέίσοπ ϑεϊμεϊέογη."---δῖα γυναικῶν. Οοπηραᾶτι 
νΕΙΒ6 171.---Αἴας πελώριος. “ΤΠ Πυρα δηᾶ ἰθιτῖθ]6 Α͵αχ." ὙὍὴΘ 
δρ᾿Ποὲ πελώριος, ἴῃ ἩΟΤΏΘΥ, ΤΟΙ 5 ἴο ννῃδὺ 15. “" ἢ 668, ““ΤηΟΠΒΓΟΙ5,᾽ἢ" 

ὅχο., νἱ ἢ 1Π6 ΘΟ] ] α΄ γα] ποίίοη, ΤΟΥ [Π6 τηοβί ραγί, οὗ “" 16 1016." Ὑγ6 

ὕδνθ τϑπαθτθα ἴΐ, 1 υθίοσθ, οὐ 7Π6 ργϑβϑθηΐ οοοδβίοῃ, ΟΥ̓ ἃ ἀουῦ]θ 

δρ ποῖ. ΤῊ δ] υβίοη ἰ5 ἴο τῆ 6 Τοϊατηοπίαη Α͵αχ. “Οοηβυϊ ποΐθ οα 

ὃ 001 1ἰ., γθ 56 406. 

Ἰδομενεὺς. Ἐίπο οὗ Οτοίθ, ο δοσοιηραηϊθα {ῃ6 αὙθοκβ ἴο 1ῃ6 

Ττοΐδη ννὰῦ ἢ ἃ ἢθοί οὗ πίη ΕΥ 5}105.--ϑεὸς ὥς. Οοηβα] ποίθ οἢ 
ΥΘΥΒΘ 2.---όπότε ἵκοιτο. ““ΥΠΘΠΘΥΘΥ Π6 οδιη6.᾽" ΟὈΙΏΡΔΙΘ ποίθ οἢ 

γΘΥΒΘ 210. 

295-242. οὕς κεν ἐὔῦ γνοίην, κι τ. Δ. ““ὙΠοΙᾺ 1 5μου]ὰ Θα51}}γ τθοορ- 
ηἶΖ6, δηἀ ὕυ58 ΠδΙΏ65 1 σου]ὰ 1611. ὍΘ Πᾶνϑ σίνβϑηῃ τ’ οὔνομα (ἱ. ε., 

τε οὔνομα), νΥ] 1 Ηδτηδηη ἃπα ΞΡ ΓΖΠΘΥ, ἃ5 ΤΏΟΥΘ 'ῃ δοσογάδῃποθ ἸῈ 

ΗοπΊοτς ὑυϑᾶρθ πῃ τοὔνομα, ἴῸΥ τὸ ὄνομα. (Ἠδογπιαππ, αὦ ΨΊρ., 

ρ. 708.)---Κάστορα ϑ᾽ ἱππόδαμον, κ. τ. Δ. ““ΒοΙῃ Οδδίου, {Π6 ΔΊ Υ οὗ 
δίβεθαβ, ἀηὰ ῬΟΊΊΟΧ, σοοᾶ ἴῃ ὈΟΧΙΠΡ ; ΤΩΥ̓ ΟΥ̓ ἴνγο ὈΤΟΙΠΘΥΒ.᾽" Οαβίου 

δηᾶ ῬΟΙῸΧ ἡ 6.6 1ῃ6 50η8 οὗἩ ΤΥΠάΔΥΘαΒ δηὰ 1,648, δηἀ ἡ γ6ΓΘ, {Π6γ6- 

ἴογθ, αἰδγίηθ Ὀγοΐμθυβ οὐ Ηδίθη, {παΐ 15, θΟσπ Οὐ 1Π6 βᾶγὴθ τηοι υ, 

Ἡδίθη Ὀδίπρ {Πῃ6 ἀδυρηΐοῦ οἵ 1,Θἀὰ δηά ουθ. Ἠθησθ Αρο]Ἱοηΐαβ 
τοι κβ (1. Ηροηι., 85. υ.), αὐτοκασίγνητοι " λέγονται καὶ οἱ ἐκ μητρὸς ἡ 
μόνης, ὡς οἱ Διόσκουροι. 

ἢ οὐχ ἑσπέσθην, κ. τ. ἃ. ΥΘ ΒᾶγθΘ ρσίνϑβπ ἤθγδ 1Π6 ἱπίθισορδίϊνθ 
ήό, ἰηβίοδα οὗ [6 σοτητῆοη ἤ. ΤῊΘ Ἰα ΘΓ ψαηΐβ5 ἴΌΥΟΘ.---δεύρω. Ηθτο- 
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ἄϊαδη, ὙΥ. Ὀϊπάοτί, δηὰ ϑριἐΖΠου, 41} σῖνθ 1Π16 ρυθίδυθηδθ ἴο τ} ΐ8 (Ὄσσα 

ΟΥ̓́ΘΓ 1Π6 ΟΥ̓ΪΠΑΙῪ δεῦρο. Τῇ ψγὙ6 γϑαὰ {6 Ἰαϊίθυ, [ῃ86 ἤπδὶ βυ}} 80 ]6 
τηυβὲ 86 Ἰρηστῃθηθα ὈΥ 1Π|6 ἃΥ515.--ννῦν αὐτ΄. “Νονν, πονγϑνυου." Οὔ- 

ΘΘΥΥ͂Θ ἴῃδΐ αὖτε ΠΘΙΘ [Ὁ]]ΟΥν 5 μέν ἴῃ ρΙασθ οὔ δέ. ΤῊΪΒ 15 οὶ υῃΐτο- 
ᾳυθηΐ ἴῃ Ροθίγυ, 0 ΠΘΥΘΥΓ ΟΟΟΌΓ͵Β ἴῃ ρΡΥΌ86. ΤῊΘ σομηηοη ἰοχὶ ἢδ8 

νῦν δ᾽ αὖτ᾽ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ.---αζσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα, κ. τ. Δ. “Ἡκδν- 

ἱπ ΒΏΤΌΩΚ ἔγοπι {ῃ8 ἀΐβρταοθβ πὰ 16 ΤηΔΠΥ͂ ΓΟΡΓΟΔΟΙ 65 ἐπδὶ Δ Υ6 
ΤηΪΠ6,᾽ ἐ. ἐ., 1παὶ αἰΐδος ἴο Ὡθ. ΟὔΞΘσυΘ πὶ μοὲ 18 Β6υύθ νγῆδΐ 1ῃ6 
δτδιητηδυίδηβ ὁ8}} “ ἀαέϊσιι5 ἱποουιηιοαὶ.᾽" ἴ 

245-244. τοὺς δ᾽ ἤδη κατέχε, κι τ. Δ. “Βαυΐ θη {π6 1Π{6- θοβίουν 

ἰπ5' Θατίῃ ΙΓ αΥ ροββαββϑα ; {Π6 16 ἴῃ 1ιἀορθάφιηοῃ, ἴῃ ἐπ ἐγ οὐνὴ πᾶ- 
εἴν ἸΔπὰ.᾽ ὙΥ 6 ΠΙΔΥ ΓΒΠΘΘΥ κατέχε ΤηΟΥΘ ἔγθοῖν, “ μοὶ ὰ 'π ΠΘΥ θοβοόῖη ;ἢ 

᾿ΠΘΥ ΑΙ γ, “ μο6Ιὰ ἀοννη." Οαβίου δῃᾷ Ῥοὺχ μδὰ {116 ἴῃ οοηδῖοί 
νυ ἢ Τποθὺβ πὰ 1485. ΗοιηθΥ ἢΘΓΘ ΒρΘᾶ ΚΒ οὗ θΟΙῊ Ὀτοίῃ 5 88 θ6- 

ἴπρσ ἴῃ ἴῃ8 στγᾶυθ ; θυΐ, δοοογάϊησ ἴο {ῃ6 Ιεσθπᾶ τηθηϊοπρᾶ ἰπ 1Π6 

ΟὐγΥ̓556Υ (ΧΙ., 802, 5εφᾳ.), ἴΘΥ 5Βῃαγθά ἱγτωσηου δ! τ δἰἑθυηδίοὶυ, θθίης 

Θ8ΔΟἢ ΟΩ6 ἀδΥ οὁη ΟἸντΩρΡαΒ, ἀπ 1ῃ6 οἴ Υ ἴῃ 1ῃ6 Ιονν Υ νοῦ. (4οἱ- 

ἰοά., ᾿ἰϊ., 11, 3.) ΤῊ ρδίῃοβ οὗ {π6856 ἔτγο ΠΠΠ68 15 Β ΠρΡΈΪΑΥΙΥ ὈΘδοτὶ 

[Ὁ] - 1Π6 ὈΤΟΙΠΘΥΒ 8ΥΘ δὲ τϑϑί γοόσῃ ἐμοῖσ ἐγοῦ 165, δηα ἔογσοῖ {Π6 ἀΐ85- 

Β΄δ06 οὗ {ΠῚ 5ἰβίθυὺ 'ἱπ 106 Ἰοῃρ βῖθθρ οὗ ἀθαίῃ ; βίνβ Βθυβθ, τῆ8 

ΔΌΪΒΟΥ οἵὗὨ 81} 15 Βῃαῖῃβ, θθίησ ἱσπογαηὶ οὗ 1ποῖγ πὰ. Βοδυιῖϊ, 
ον υθυ, 85 (06 ρᾶββᾶρθ 15, [ῃ6 σοπημηθηΐδίουβ Πᾶν 6 ΠΟ]ΪΥ 5θὲ ἐπ θιη- 

Β6ΙΥ65 ἴῃ ΔΥΓΑΥ͂ ἀρσαϊηδί γθΊβ6 344, δηὰ ἢδύθ Ρτοπουπορᾶ ἰξ ΒΡΌΓΙΟΌΒ, 

Ἴοἢ δοοοαπῖ οὗ {ῃ6 πίαίϊυβ δον Λακεδαίμονι. ΒΕΠΕΪΘΥ ΡγΌροΟβο5 ἴο 

ΓΘΙΏΘΑΥ͂ 1μἷβ ὈΥ τοδάϊης δἰΐμου Αακεδαίμονε δηθά, ΟΥ Λακεδαΐμον" 
ἄνευθε. ; 

945-249. κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ, κ. τ. Δ. “Βυΐ 186 ΠΟΙ 45, τηθδῃ- 

Μ]6, σου θθαγίηρ ἐμγουρἢ 1[ῃ6 οἷἵν 1{Π6 [αἰ {}- ̓ πβυσίπρ ρΙ 565 οὗ (ῃ6 
δοαβ,᾽ ἡ. 6.» 1:6 υἱοιπηβ ἐπδὲ Ἰγ6ΥΘ ἴο θ6 βδοτισοα ἰπ ται βοδιίοη οἵ 

1:6 Βοϊθιηη ἴσαςθ. Ὑγ δᾶυθ οἰβθυγῆουθ σίνθηῃ ὅρκεα 8 ΤΟΥ βσϑῆ- 

ΘΥΔ] τηδαηίησ οὗὨ ἃ οοηῃίγαοί ΟΥ̓Αστθοιηθηΐ οἢ οἴῃ. [Ι͂ἢ 186 ργθϑθηΐ 
Ρᾶββασθ, ἤόνγθυϑυ, ἰδ ἰβ ἴο 86 (Ἄκεη, 85 Βυϊξίπιδηη τϑγηδικβ, ἴῃ ἃ 
βοιηθυν δὶ τηοάϊῆοᾶ ἀπά τηοτο ἀθῆπιίθ 56π56, ἰΠαὲ ἰβ [0 βᾶὺ, ἴῃ 1} 6 

56η586 Οὗ ὈΟΔΠΥ οδ᾽θοὶβ τυ οἢ ΒΘΙΥΘ 88 ἃ ρἰδάσθ Οὐ βἴσῃ οἵ ἴ{6 οδίῃ. 
6 ἤπὰ ἃ οσοττεβροηαϊηρ ὕβᾶσθ ἴῃ Π6 ροϑίβ γγῃο Το] ουνθὰ ἨοιηθΥ; 
85 ἤδη, ἰῃ Ρίπᾶδτ, 1η6 θοίγοι μὰ ΕτΙρΏν]6 18 σα! θα 1116 ὅρκιον πιστόν 

ΟΥ̓ Τυΐαγα ρβᾶςο, ἃπᾶ αἱ Οἵ., 11, δ, {6 Ἡγπιηδ ἀὺΘ 1ῃ6 πιστὸν ὅρκιον 

οὗ πιΐυγο ἴδηθ. (Βιέέμιαηη, Ζετιὶ., Ρ. 439, εἀ. Εϊ5}λ1.) 

ἐδφρονα. ““ΟἸδἀάοηίϊηρ.""--ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ. “ΤἸη ἃ φοαΐ-5Κίη θοῖ- 
116." --κρητῆρα φαεινόν. “Α ὈΥΙσιΣ τηΐχογ."" ΟὈΒογνθ {πὶ κρητήρ 
18. ποῖ ἤΟΤΘ 5ΒΌΘΝ ἃ ΓΩΪΧΘΥ 85 ἰἰπδὶ νυ ἢ 85 66 τηθητοπϑᾶ δὲ ΒΟ 
ἱ., ψϑιϑθ 470. [εἶ γα8 πον ἴο σοπίδϊπ [ἢ τοῖης ΟΥ̓ ὈοῚἢ ῬΑΓΕΙ͂ΘΒ πεϊζεῦ 

Ζ 
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ἐοσείζιεγ ἴον 1ἰθαιίοπ, πα {ηἷβ νγᾶβ 0 Ὀ6 ἀγάνγῃ {ΠΌΤΩ 10 ἴῃ 668. 

Οοιῆρατα νϑῦβθ 270.---ῴἀττρυνε γέρεντα. " “ἨΘ υτρρᾷ οη {Π6 ἃροά 

τηοΠδ ΙΓ ἢ.᾽ 

250-207. ὄρσεο. “ΑΥ58." ΑἥΦ 5θοοπᾶ δογῖβί ἱπηρθγαίϊνθ ταὶ ἀΐα 

οὔ ὄρνυμι. (Βιμίπιαππ, Ἱττερ΄. γετῦς, Ρ. 193, εἀ. ΕἸδλ..) Μαιμΐω δ 

ΤΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ Θχραΐηβ ἰδ ὈῪ τηβκίησ ἴΠπ6 Γαΐαγα ὄρσω, ὄρσομαι, ἰο Ὀ6 οο0ῃ- 

Βἰάθτθά 85 ἃ πεν {π6ῚῺ6; ΏΒΘΠΟΒ ὄρσεο.---καλέουσιν. ΘΌΡΡΙΥ σέ---- 

ἵν᾽ ὅρκια πιστὰ τύμητε. “Ἰὴ ΟΥ̓ΔΘΥ {παῖ γὙ6 ΓΠΔΥ 5{{Κ8 ἃ ἔα Π{Ὁ] 
Ἰϑᾶστιβ.᾽ Οὐοηβυὶ ποΐθ οπ θΟΟΚ [ἰ]., γβῦβθ 79. ὙΠΘ βαἀ] ΠΟ Π5 ὙΔΤΙῪ 
ΒΕΙΘ, βοῖῆθ μαυίησ τάμωμεν, ΟἰΠΕΙΒ τάμητε, ΟΥ̓ τάμηαι, ΟΥ̓ τάμηται. 

γΥὴ8 μᾶγβ δδορίθα τάμητε, νΥ] 1 ΘΡΙΓΖΠΘΥ, ἃ5 τοῦτο Ἠοιηθτῖο π8ῃ 

Ἡδυηθ᾽5 τάμηαι, βῖπῃσ6 ἩΟΙΏΘΥ 1.565 ἴπ {Π15 ἔΌγτη ἴῃ 8 δοίῖνθ, δηά ποῖ 

1η86 τη] 4416 νοῖσθ. ἘΒεβϑίάβθβ, τάμηαι 15 Το πα ἴπ ΟΠΪΥ͂ ἃ 51Π5]6 τηᾶηὰ 

Βουῖρί. 

οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα, κ- τ. Δ. ΟΟΙΏΡΑΙΘ γογ58 78, ϑεη.--- τοὶ δὲ νε- 
ονται. “Βαϊ Ιοΐ Ποῖ τοίυσγη." ΟὈβοενθ {παΐ νέονται ἰ5 ὨΘΥΘ 1Π6 

Βυδ)] αποῖῖνθ, νυ [ἢ [η6 5μογίθηθά τοοά- ΟΕ], [ὉΥ νέωνται. 

, 259-268. ῥίγησε. “" Θηυάδάοτοα," ἢ. 6., αὖ 1Π8 ροββι ΠΥ οὐ ὨΙ5 

50Π᾿5. ΓΠἰπρ ἴῃ 1[ῃ6 σομηθαΐ τυ ΜΘηΘ]δι5.---ἐκέλευσε δ᾽ ἑταίροις. 

ΤῊΘ δοουδαίϊνθ ἑταίρους 5 ἃη ἱΠίΒΓΙΟΥ τϑδάϊησ, ἀπά νοῦ] ρτοάποθ 

8Π σπρ]Θαβδηΐ βἰ τη] Υν οὗ βουπα ἢ ἕππους ΓΟ] ον ηρ ἸπηπηθἀἸαἴθὶ 

αἴϊοσ. Ασοογάϊηρ [0 Οῃ6 οἵ {Π6 ΒΟἢΟ] αβΐ5, ΠΏ ΟΥΘΟυ  Θυ,, [ῃ8 ἀαίῖνθ ννὰ5 

ΡΓδίδυγθα θυ ὈΥ̓͂ Ζαοποάοίιβ δῃὰ ΑὙἰβίδγο 5; δηά ἰζ 15 8180 σίνθῃ 

Ὀγ Ηρδγυῃθ, ΟἹ, δηά ϑριζηθυ. [π Αἰῇσ ΡγΌΒ6, οὐ 1ῃ6 οἴμϑὺ Ὠδπά, 

[Π6 ἀαῖϊνα νυν ἢ κελεύω 15 ὙΘΥῪ ἀουδιι]. ΤῊΘ δοουβαίνθ ἢ {Π|6 

᾿ηΠηἰν 18 {η6 σοιηηοη Αἰἰΐο σοῃδβίγαοίίοη. (Κύπεν, ᾧ 589, 8, 

Οὐ. 8, εἄ. “7ε1.) 

ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔθη ἹΙρίαμος. “ὕρ, ἴΠ6η, νγϑηΐ Ῥυίδτγῃ,᾽" ἐ. 6., Ῥυϊαγα 80- 
σΟΥΑΙΠΡῚΥ τηουηίθα [ῃ6 οπαγίοῖ. ΤῊ Ποχίδηβ. δηὰ ἐη6 ἘΡίο ΨΥ Υ5 

οἴη τα͵θοῖ [ῃ6 ἢἤπα] γσόννεὶ οἵ ἀνά, παρά, κατά, ανΘἢ ΠΘη {Π6 ποχί 

ψΌτα Ὀοσίηβ υν ἢ ἃ Θσοηβοηδηΐ, ἃ5 ἰπ {ῃ8 ργεβθηΐ οᾶβθ. Βυϊίπιδπῃ 

τη Κ5 τῃαῇ {Π8 ΡγΘροβιτοη ἀν Τ᾽ ἀνά ουσῃΐ ἴο ἢᾶνα πὸ δοοθηΐ, θυϊ 

ἢΘ 15 ΒΘ ΟΘΒΒΙΆΠΥ ορροβθα ὈΥγ ρ ΖΏΟΥ, ννο γθαβοῃβ ΠΌτη ἴΠ6 8η8]- 

ΟΡῪ οὗὨ πάρ ἴτοπῃ παρά, πότ ἴτοτῃ ποτί, ὅζο., ἴῃ ἵάνου οὗ σίνὶησ ἄν δἃῃ 
ἀοορηΐ.---κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω. ““Απά {ἰρῃ!Ὺ ἢ6 ἄτγανν δ ῸΚ 
{Π6 τοὶηβ." ΤῊΘ τρὶπβ δὰ Ὀθθηὴ [αβϑίθηρα, δοοογάϊησ ἴοὸ ουβίοιῃ, ἴὸ 

1ῃ6 Πποηὶ ρατί οὗ [06 τηδυρίη οὗ ἴἴπ σμαγὶοῖ : 1ῃ886 ἢ6 561265, ἂπὰ 

Ρ.}15 ΤΠ 6 πὶ ἰονγαγά Ὠἰτηβοὶῖ. [π ργοσθθάϊηρ ἴο θαι 16, (Π6 παραδάτης, 

ΟΥ̓ ΨΔΙΓΤΙΟΥ, Ῥγὰ8 ΒΌΡΘΙΙΟΓ ἰἴπ ΤᾺΠΚ ἴο 1πΠ6 ϑεράπων, ΟΥ̓ ὉΠΑΥΙΟΙΘΘΥ͂ ; 

ὮΘΙΘ, ΠΟΥΘΥΘΥΙ, Ῥγίδπι δοῖβ [ηΠ6 ρατὶ οὗ οματιοίθου,. ἃηα Απίθμῃου κἰξ 

ὈΥ Πἰβ 566. ΤῊ Ἰαΐϊίθυ ννουἹὰ βθοῖὴ ἴο ἢᾶνθ Ὀθθῃ βοίθοϊθα ἃς Ἀ 
σοιηραῃίοῃ οἢ 186 Ργθβθηΐ οσοδβίοη, ΘΟ δ056, ἰη Δἀάϊτῖοη 10 1η6 οἰῶ 

5» 
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ΔΟίου οὐ ννϊβάοπη ἡ οἢ ἢ6 δη]ογθά, ἢ8 ννὰβ ποῖ πηκποῖνῃ ἴὸ 106 

Οτθοκβ. Οὐηβι!δ ποῖθ οἢ γὑϑῖβα 148.---πὰρ δέ οἱ. “Απά ὈΥ ἢι5 
5Βἰ46.᾽" 

βήσετο. “ Μουπίεα.᾽" Οὔϑεγνδ ἐμαΐ πὰρ βήσετο συϊᾷθ5 υ5 ἴο 16 

ἴθγιη παραθάτης, ἃ5 ἱπαἰσαϊίησ [ῃ6 ὁη6 ὑγῆὴ0 Πηοῦθ 85 οἡ ἱπ ἴΠ6 οδματγίοι 

ὈΥ 1π6 546 οἵ 186 οἰιάτίοίθθσ. Οὔβθυνθ, αἰβο, {πὲ βήσετο ἰ8 {6 
δογίβί, ἀπ ΟὨΪΥ͂ ἈΠΟΙΉΘΥ ΌΤΙ (Ὁ βήσατο. ΤἸηἀοροώ, ἴἰε ἰβ 1:6 ΠηοτΘ 

οογγθοὶ οττα οὗ 1Π6 ἔννο 'ἴῃ Ηοιηθυ. ( βιμέίπιατιη᾽ 5 ἱγτερ. Ῥεγνα, ᾿. 48.) 
--Σκαιῶν. ΒΌΡΡΙΥ πυλῶν, ἃπὰ σοηβ!ς ποίθ οὔ ΥΘΥ86145.---ἐχον. 
“Οὐἱάρά." ΤὍΠ6 νϑτῦ ἔχω πείβ {Π15 τηϑδηὶηρ ἔγοπὴ 1ἢ)6 ἸΠΟΓ σθηθγα) 

ΟΠ6 οἵ ““ἴο λοίά οπ' 1η6 ΘΟουγβ6 οὗ ἃ ἐπ ϊπρσ,᾽) ““ἴυ ΚΘΘΡ ἃ {πίπηρ ἴῃ Δ ΠΥ 
δἰνδη ἀϊγθοιίοη." 

206-270. ἐξ ἵππων. οι ἐκ δίφρου.---ἐστιχόωντος. Οὔδοτνα ἰδ 
οιηρΙουτηθηΐ οὗ [η6 ἱπηρογίθοϊ ἴο ἀθποίθ ον π655 οἵ τηονθιηθηΐ. 80. 

δϑαΐη, ὥρνυτο ἀθῃοί68 {ῃ6 5ἰον δηὰ αἀἰσηϊῆοὰ γἰβίης οὔ Αραιηθιηποη, 
85 ἴΠ6 Ττο)]ᾶπ5 5ΙΟΥΥ δἀναποθά.--- ἂν δ' ᾿Οδυσεὺς πολύμητις. ΤῊ 
ΤῊΪΠΟΥ ΟΠ ἰαϑὲ πη Κα85 ἄν δαυϊναϊθηΐ ἤθγθ ἴο ἀνέστη. [Ιτ 8 τιθῇ 

Ὀδίῖθυ, ΠΟΥΡΘΥΘΥ, ἴο ΤΟρσαγά ᾿ξ ΠΊΘΥΓΘΙΥ ἃ5 ἃ ργθροϑίεξίοη, πὰ ἰο βυρρὶγ 

ὦρνυτο ἴτοτη 1Π6 ργθοθαϊηρ γθΥ56.---ὅρκια πιστὰς ΟὈΟΙράγΘ γ6γ86 945. 

οἶνον μίσγον. “ ΤΏΘΥ τηϊχοὰ [6 νυ ἱη6.᾽ Οὔβοῦνθ {δὲ μέσγον 

ἄοο5 ποῖ δ]! υδθ ΠΘΓΘ ἴο ΔΠΥ τηϊχίπρ οἵὨ τραΐεγ' νυϊ τ (ἢ νγίηθ, νυ ΐοῃ 
νγὰ5 ΠΟΥ͂ΘΥ δ]οννϑὰ αἱ ἃ ᾿ἰδαϊίοη, θὰϊ ἴο 1ῃ6 τηϊχίηρσ τορσϑίῃϑυ ἰπ ἴδ 6 
Β8Π16 ΘῸΡ Οὗ 186 νυῖπ6 οὔ 1Π6 ᾿Γγο δῃβ δὰ {παΐ οἵ (68 ατθοκβ. Τῆς 
απΐοη οὗὨ 186 ννῖπθ οὗ {η6 ἴνχὸ σοηῃίγδοίίσ ρατγίΐθ5 νγ͵Ὰἃ τηϑδηΐ ἴὸ 6 

ΒΥΠΌΟΪ 4] οὗ τη] σοοά αἰ πῃ ουβογνίησ [06 Ἰθαρτδ ΟΥ σοτηρδοὶ 

τι αἱ νγᾶβ8 ΤὈστηθὰ. Ηθηοθ Ὁγ6 ἸὩΔΥ ΟΌΒΕΤΙΥΘ, 80, {πὲ μίσγειν αἰ Γ5 

(τοῖα κεράσαι, ἴῃ ἸαΐτοΓ τοίθυτίησ ἴο 1Π6 τηϊχίηρ οὐ τδαΐεν νυνὶ ἢ υγῃ6, 
ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευον. ΝΥὟε ὨάᾶγΘ. ΠΟΥ Δηοῖ μου βίθρ ἰπ 8 δϑῦϑ- 

ΤΠΟΠΥ. ὙαΙΘΓ 18 ρουτοὰ ροη 16 Παηάβ, 0 στείηούθ 4}} ροϊ]!υΐιοη 

Ὀθίογθ δηΐθυίησ οἢ 1Π6 ἀθί8:18 οὔ 1π6 βδουϊῆθθ. ΤῊΐβ νγὰβ δἰννα 5 
ΘυΒίΟΠΙΆΤΥ. 

271-Ὡ7ῷ. ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, κ. τ. Δ. “Ἠανίηρ ἄγαννῃ 
ουΐ γί 8. μαπάβ ἢἷβ ἰΙασσθ Κηϊΐθ, νυνί οἢ νγὰ8 δἰ νυ Υ5 βυβροηἀθὰ 

θ6βιάθ 1η6 Βυρσθ βοαδθαγὰ οὗ ἢἷβ βυνοσὰ." [ἊἋπ 1π6 Πδγοὶς δ565, 6 
Οτὐθοκβ ὑβυδ!!Υ γοΥΘ ἃ ἰᾶτσθ ὑνγο-εάσεοὰ ἀδσσου οὐ Κηϊδ (μάχαιρα) 
βΒυβροπεθα ὈΥ 1ῃ6 βυγογὰ οὔ 1ῃθ Ἰϑῖ βίάθ οὔ (6 θοάν, δπὰ υβρά ἵξ ὁπ 

811] οσσαβίοηβ ἰπβίθδα οὔ δὴ οτγάϊπατυ Κηΐθ. Τῆυβ, ΤἬΘΒΘυΒ ἀγαννβ 

1νῖ5 ἄδσσου ἴο ουΐϊ ᾿ῖΒ τηθαΐ δἱ ἴδ ]6. (Ρίωϊ., ΤΆξεβ., Ρ. 10, εὐ. δεερλ.) 

ΓΙ οσυβίοτῃ 15 σοηζ πυρὰ (0 106 ργθβθης ἀδύ διθοησ 16 Ατηδυίβ, 

Μ}0 οἹαῖπι ἀθβοθηξ τότ 16 δποίθης Οσὐθοκβ (οάιοεῖ!, Τοιν, νοὶ 

ἴ.. Ρ. 133.) ΤῊΘ δοοοιῃραηγίης ννοοάσαϊ βιιοννβ ἰἤγθθ ἀποῖθηΐ ἀδρ 
8618 οὔ {π6 Κίπά. 
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ΑἹ ἃ ᾿Ἰδίϑυ ροσὶοά, μάχαιρα τηθᾶῃΐ ἃ 5Β8ΌΓΘ ΟΥ ὈΕπὶ βυνογὰ, ἃ5 Ορρο- 

. Β64 [0 ξίφος, [Π6 5ίγαϊ σι! 5υνοτᾶ. 

213-278. ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων, κ. τ. Δ. Τί νγᾶβ ΘβίοτηΥΥ αἵ 58011- 
ἤσθ65, θθίοΥΘ 1Π6 δ ηΪΠ18] νγὰβ ΚΙΠ6α, ἴο οαΐ ἃ θυ ΠΟ οὗὨ Παϊγ ΠΠῸΠῚ 118 

(Ὀγθῃθδά, νυν] οἢ ννὰ5 ἴἤσονγη ἰπῖο ἴῃ 6 ἢγδθ 85 ργϊίηινϊ ας. Οἱ {Π6 ργ685- 

Θηΐ οσσαβίοῃ, ΠΟΥΡΘΥΘΥ, {Π6 ΠΔΙΓΒ γοσ αἰβιίσ θυϊθα δηοησ 1Π6 ρτίη- 

ΟἿΡ4] ΡθΎβοηβ ργθβθηΐ, [Ππαΐ 811 τηϊσῃς 6 ραγίϊθβ ἴο {πΠ6 δοτηρδοί, πὰ 

ὈΘΤΏΔΡΒ, ἃ|50, {Παΐ Θδοὴ τηϊσηΐ ΡΥΘΒΘΥΥΘ ἢΐβ Ῥουτοη οὗ ἴῃ 6 ἨδΙΓΒ 85 ἃ 

Ρτοοῦ οὗἩ 1Π6 Ἰϑθασὰθ {παὶ νγὰβ ἴο θ6 βίσγιισκ. 50. Ῥυίδιη, ὁη6 οὗ 1Π6 

ἴννο τηδῖπ σοηϊγδοίίηρ ΡΥ 165, ΟαΥγῖ 5. ΑΥΤΔΥ ὑνΠἢ Πΐμη ἴο ΤΎΟΥ ἃ ροτ- 

τἴοη οὗὨ 1Π6 ν]ου!Π|5 (γ ῦβα 9310).---ἀρίστοις. “““ΤῸ [Π6 ΡῬΥΙΠΟΙΡΑΙ] Ρθτ- 

50Πη85."--μεγάλ᾽ εὔχετο. ““ ῬΥαγΘᾶ ἸΙοηρ ἀπά Ιου ]γ.᾽ ΟΌΒΟΤΥΘ 1Π6 

ἴοτοθ οὗ 1π6 ᾿πηρογίθοϊ, ἃ5 ἱπάϊοαίησ ἴΠ6 Ἰοησ σοπίϊηθδποθ οὗ {Π6 

ΡΓΔΥ͂ΘΥ. ; 
216-77. Ἴδηθεν μεδέων. ““Ἀσ]πρ ἔγοτη 1ἅ4.᾽ Τ10γ6 πὰ δὴ δἴΐδύ 

Πα Βα ΠΟΙ ΌΔΥΥ Οἡ ΟΔΥΡΑΤ5, Οη6 Οὗ {ΠΠ68 ΒΕ ΠΊΓηΪ 5 οὗ [Π6 γταηρα οὗ [άὰ ; 
ἀπ Πδπ66 6 ἴβ βιρροβϑᾶ ἰὸ 16Κθ Ὃρ ἢἷβ δροῦθ ἤθῖδ δὲ {ϊπηθβδ, ἀπᾶ 

ἴο ἸΙοοῖκ ἄονση Πότ 1ῃ15 ὑρὸὴ [η6 Ιἀδδὴ ρ]αῖη. ΤῊΘ οἹου 5 οσοαβίοπ- 

8} Θηνυθορίηρ [Π6 ΒΌτη τη 185 οὗἩὨΤΠ6 ΥΤαησθ, δηα ἀδβοθπαϊπρ ΤΠ 6 ΠΟ 6 

ἢ τοτηραβίβ ἴο 1πΠ6 σου ΠΊΤΥ ὈΘπθδίῃ, 85 ὙΚὙ6}1 ἃ5 1ῃ6 ἸΙρῃ πίη ῃαΐ 

ΤΠ] ατηϊηθα 116 5066, ὑγου]ὰ βθϑῖη ἴο ΠᾶΥΘ βΊΎΘη Τἶβθ ἴ0 1}158 ῬΟρΡΌΪΑΓ 

᾿ΒοΠ6Γ.-- Τϊθυβοῖ {6 τ., ὁ 198, 8) Τη8 Κ65 1η6 ϑηδίηρ --ϑὲν δαυϊναϊθης 
Ἰιθῖθ ἴο -ϑὲ; ἀπὰ {γάπβϑίαϊοβ “ὁπ {18 18." 816ὙῚ σίνεβ 1ῃ15 1ῃ6 
μΓδίδγθποο, δὰῖ που ἃν σοοὰ γθάβοῆ. (Ῥ ο Γ᾿ 5 Κοτίεβ., Τὶ., Ρ.. 218.) 

Ἠέλιός ϑ. ““Απᾶ του, Ο ϑ0η." ΟΌΒοτνθ ἤθτΘ 1Π6 διηρ] Οὐ θηΐ 
Οὗ 18 ποτηϊπαξνθ (δ 1ῃ6 σοσδίϊνθ, [6 ὙΘΡΌΪΑΥ (Ὅτ οὗἁὨ ΘΧρυϑβίοη 

θείης καὶ σὺ, ὦ Ἥλιε. ΤῊΘ νοσδίϊνθ, ΒΟυΤΘΥΘΥ, 18 ἃ ὈΠἰπιροτίδπί 
οᾶ56. [{ 15 ποῖ δἵ 81} βββϑῃΐίὶ ἴο ἃ Ἰδησιδρθ, ἃ5 ΤΠΔΥ Ὀ6 566 η ἱτΌτη 

8. ποῖ δχ βίη ἴῃ ΤΠΒΗΥ͂ Ἰδησίαροβ, [5 ρίαοθ θθίηρ βυρρ θα ΕΥ̓͂ ἐπ 6 

ῃοιηϊηφίϊνθ. ἿῚ [Ὲ6 ργϑβοηΐ ᾿πϑίδποθ, σύθῃ ἐπουρἢ {ΠΥ 15 ἃ ῬΙΌΡΘΙ 

σοσδίινῳ ἴοττη, ἴπ 6 ποτηϊηδίϊνθ 15 δι ρὶ οΥϑᾶ ἴῃ ἰἰ8 βίδβαᾷ, (Καληεν. 
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ὁ 479,1, εἄ. «ε1.)---ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς. ΤῊΘ ΘΠ 5668 8]] ἱπίηρ8 ἴῃ ἢ 8 

ἀδῖν ΘΟυΓΒΘ. 

218-219. καὶ Ποταμοὶ καὶ Ταῖα. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ ὙΘ56 104.---καὶ οὗ ὑπέ- 
νερθε καμόντας, κι τ. Δ. ““Απὰ γ86 ἵννο, γγη0 θα πθδίἢ ραπἰβ τηθη τΠαΐ 

ΒαΥ8 οθαβϑὰ ἰτοῖὴ {ππ6 ὶγ (θαυ } } ΙΔ ΌΟΥΒ, ἡ» μα ίβοθυϑῦ 9Π6 ΙΏΔΥ ΠΑΥ͂Θ 

ΒΨΌΤΗ ἃ (4158 οαἰῃ." ΑΒ 1Π6 ἀπα! παμηθου ἰ8 δπηρίογθὰ Βθτθ, [ἢ6 
ταίδγθηοθ πισϑὲ ὕ06, οὗ πϑοβϑϑιίυ, ἴο ΡΙαΐο δηὰ Ῥγοβεγρίπα. ΕἾ50 
ΜΏΘΓΘ, μουν υοὺ (1|., χίχ., 259, 564.), (Π6 ἴᾳ5κ οὗ ριπιβίηρ [Π6 Ρ6Ι- 

}υγοὰ 15 ἀββίσηθα ἴο {ῃ6 ΕΥηγ 68 ΟΥ̓ ΕἼΓΙ68.--- καμόντας. ΜΟοΥΙΘ [6 Γ- 

ΠΥ, “ἴΒοβ6 ψνῇο οποα Ἰαθογθα." Βαυϊίτηδπη {πὶ πκ8 ἐμαὶ καμόντες. 

νῃΘη Δρρ]ἰδα ἴο 6 ἀθαά, πηθᾶηβ 056 ὑγὴ0 ἃ.γΘ 831}}} ἰνίησ ἰη δη- 

ΟἴΠοΥ βίαίΐθ, θὰΐ ἀθργινθὰ οὐ {6 1Γ ΘΑΓΓΠΙΥ ρόνγοῖβ. ([μεχιϊ., Ρ. 872, 

εἰ. Εἰ611.) ὙΥ6 ᾶγνβ ρίνεη, πονγθυθσ, Μ]αὲ 5ΘΘΙη8 ἃ [ᾺΓ [ΠΟΘ παῖ- 
ΓΔ] ἰηίογργθίαζίοη. ᾿ ; 

380-287. ἔστε. ΤῊΒ ἱπιρεγαίϊνθ, ἀπ {πθγθίοσθ δοσοθηϊθὰ δοσογά- 
ἰῃσῖγ, ποὶ {Π6 ἱπά!οαΐῖνα ἐστέ. 800, αἰβο, φυλάσσετε ἰΒ 106 ἱτηρογαίῖνθ. 
(ϑρεςηπεν, αὐ ἰο6.)---κὲ καταπέφνῃ. “ὁ 5118}} ΘΔ Π66 ἴο 514 γΥ." --κτήματα 
πάντα. ΟὈΟΙΏΡΆΓΙΘ ΥΕΓ56 70.--- ρῶας ἔπειτ᾽ ἀποδοῖναι. “ΤΏὭΘη (σταηΐ). 

18ᾶὲ 1π6 Ὑτοὐδηβ τϑβίοσγθ. Τῇθ ἱπβηϊεἶνθ ἰβ ΠΘγΘ υϑϑᾶ ζ0Γ [16 ἱπη- 
ΡΘΓΑῖνΘ, ΠΘΓΘ, δοσογάϊησς ἴο 16 σοτημηοη Θχρίδηδίϊοη, νγ6 ΤΗΔΥ͂ 
ΒΌΡΡΙΥ δός, ΟΥ Βοτηθίῃΐησ δαυϊνα!θηί. ΜΌΥΘ ΘΟΥΓΘΟΙΥ Βρθδκίηρ, 186 
ἰπῆηϊῖν6 15 αβ6ὰ ἴῃ ἰΌγτη5 οἵ νυ ΐηρ ΟΥ̓ ργαγίπς, ἰπ ἱπγοσαίοη5 ἃπὰ 
δπίγθαιθβ {πὲ [ῃ6 ρϑύβοῃ δἀάγοββθα υγουά φᾶιιβθ βοῖηθ 9Π6 6ἶββ ἴο 

ἀο βοιηθίμίηνς ; 1Π6 δοσυβαίίνα 15 Ἰοϊηθα τ [η6 ἱπῆηϊεῖνθ, ἀπά 10 

ἴννο ΤοροίμοΥ βίδπα ἃ8 1ῃ6 οὐ͵θοί οὗ ἃ σϑῖῦ, βχργθββίηρ οὐ ̓ τηρὶ Υἱη δ 
186 ποίϊοῃ οὗἉ νυ ]βῃίησ οὐ ἀδβίσίησ ; Βυ 6 ἢ 85 ἔθελε, οὐ εὔχομαι ; δός, ΟΥ 
ποίει. (Κίλπεν, ὁ ΟΥ̓, ὁ, ν. 802, δώ. «7εἰ{.γ-- ΟὔΒογυβ 18 ἴογοβ οἵ 186 
δογίβι ἴπ ἀποδοῦναι, ἃ5 ἀθποίϊηρ' ἱτητηθαἶαῖθ τοϑιϊατίοῃ. 

τιμὴν. “Α σομῃρθηϑαίίοη,᾽" ὃ. 6.7 ἃπ Θααίγαϊθηΐ Ὁ ἰῃ6 ἜΧρθηϑεϑ 
οὗ {μ86 νψγαγ. --- ἥντιν᾽ ἔοικεν. “ὙΥΒΑΐθνοΥ ἴξ ἰ5 Βιιπσ (ἐπαΐ 186 Υ 
5Που 4 Ρ4γ).᾽ --ἶ τε καὶ ἐσσομένοισι, κ. τ. Δ. “ὙΠΟ. ΓΠΔΥ͂ 8150 τὸ- 

τηδῖπ ὩΙΠΠΟΩΡ Ιη6η Οὗ [αἴυγ6, ἀσ65." ΜΟΥ 1 ΓΘΓΑΙΎ, “΄ ΔΙΏΟΏΘ ΤηΘ 
ἀθουΐ [0 Ὀ6,᾽ ἐ. 6., Βϊσἢ ἴῃ ΒΓ ΠΑ Οα565 58481}} Ὀ6 ραϊὰ 4150 ὈῪ ροϑβ- 

ἰογγ. ΤῊΘ οοτηροηβαίϊοπ ραϊᾷ οπ {π6 ργεβθηΐ οοοαβίοῃ, ἰπ οᾶ58 
Ῥατὶβ βου] [8]}, 15 ἴο θ6 ἃ ργβοθάθηξ ἴῃ βἰ τη ῖνῦ οᾶ565 απο ΡΟΒΙΘΥΙΥ. 
(Νειο «]αἠλτὺ., ὅἄο., γο]. χχχῖν., ρ. 371.) Βάγπθβ, νυ ποὰΐϊ ΔΠΥ͂ Π6668- 

ΒΥ, ῬΓΟΡΟΒ65 μέληται ἴογ πέληται. ᾿ μὲ αν 
290-291. αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα. “1, Βονγθνθγ, δύθη δἴϊθγνγασά." 

ΤῊΘ ρᾶγιῖοὶθ αὐτάρ, ἸΘΥΘ 85 Θἰβθύνῃοσθ, αἵ (ῃ6 Ὀθσὶπηΐηρ οὗ ἃ οἴδιιδ6, 

ΒΟΙΥ6Β ἰ0 ΘΧΡΙ658 ἃ ταρὶ ομαησθ ἀπά σοπιϊπυδίίϊουη οὗ (6 508] θοΐ.--- 
εἴως κε τέλος, κι τ. Δ. “ὍΠΠΠ1 αἰζαίπ {Π6 οδήθοι οὗ [π6 ννᾶγ," 11 
ΘΓΆΪΥ, “ π|}} 1 πὰ {Π6 οπὰ οὐ (ἢ6 ννδγ,᾽" 1. 6.. ἴῃ6 ἴτι Θηᾷ. 

4“ 
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292-296. ἀπὸ στομάχους τάμε. “ Οὐϊ 1π6 1ῃτοαίβ." 8 αν τῇ 

Ὁ ἀπό τῃ6 τοδάϊηρ οὗ Αὐὶβίαγοῃιβ. ΟΥΠΘΥ5 ργϑίδυ ἐπί, ἃπὰ ἃ βΒοῃο τα 
ἴῃ 16 ν᾽ δηΐσθ παπυβοῦρὶ ἀθο]αγ 885 1Π15 Ἰαϊτου οὐκ ἄχαρις γραφή. ΤῊΘ 

ἔοττη ἀποτέμνειν, ὨΟΥΥΘΥΘΓ, γνὰ8 118 ΟΠ6 ΘΟΙΠΠΊΟΠΪΥ͂ ᾿ι564 ὈΥ 188 Δ΄ θ Γ 

Οτθοκξ ἰῇ 56 ἢ Οᾶ565 85 ἴΠ8 ργββθηΐ, ἃηἃ νγὰβ ργΟ ΔΟΙΥ͂ 4150 1ῃ8 

το 8 Ηοιηθτῖο οη6.---ϑυμοῦ δευομένους. “" ὙΝ ἀπίϊηρ νᾶ] ροννϑυ."- 
μένος. ““ΤΠοΙγ βίσθηρίῃ." ΤῊΪ5, ἴῃ ἔδοΐ, 18 1Π6 58Π16 85 ϑυμοῦ 1ππαΐ 

ΡΙΘοΘᾶθβ, 1Π6 Ὅπ6 Ὀδθίησ δη δχραπαίϊοη "οὗ 1ῃ8 ΟἿΠΘΥ. --- ἔκχεον. 

“ ΤΉΘΥ ρουΓαδα ἰΐ βίον]ν (στ. ; 
299-301. ὁππότεροι πρότεροι, κ. τ. Δ. ““ὙΥ ΒΙΟΠΘΥΘΓ 5146 5}8]] ἢγβί 

ΘΟΙΏΙΩΪ ΥΩ ΘΟΠΙΓΆΤΥ ἴο {Π6 ρΙααρ65." ΟὈβθϑῖυθ (παῖ ὑπέρ ΠῚ6Υ- 

ΔΙΠΠῪ ἸΏΡ]165 8η ΟΥὐθυβίθρρίηρ οὗ σϑυίδι π ρυθβουθ6α Πἰπ|18, ἃπα ἴῃ 115 

ΥΥΔΥ ἃ Υἱοϊαΐίοη οἵ οϑγίαϊπ βίϊρυϊαίθα ἀυῖ165. ϑοτηθ τϑδᾶ ὑπερόρκια 

8 ἃ ΒΡ60168 οἵ δάνοτὺ, θιυ1 ἘΠυβίαι 5 ἀπα {Π6 ΒΟ] ]αϑίβ ΠΟΘ οοΥ- 

ΤΘΟΙΥ τυτὶ6 1η8 ἴνγο νγογάβ ββρδγαίθιυ. Τὴδ δάνθγθϊαὶ το οὗ ὑπέρ 

ἰδ 5.:Π| ργββασνϑὰ ὈῪ {μ|8 ἀιτδηρθιηθηῖ.---ὧδέ σφι ἐγκέφαλος αὐτῶν καὶ 
τεκέων. ““ΤἼὭΏΒ [ῸΥ ἴΠ6ΠῈ ΠΠΔΥῪ [ῃ6 ὈΤαΪΠ5 ΟὗὨ ᾿ΠΘΙΏΒΘΙν 65 δηά {πο  γ 

ΘΒ άτθη."" --τδαμεῖεν. “Β6 ΘηβΙανϑα." - 

902-918. οὐδ᾽ ἄρα πώ, κ. τ. Δ. “Βαϊ ποΐ γοῦ {πογθῦροη αἰὰ {8 

50 ΟὗἁἨ ϑαίιγη ΔΟσοΟΙΏρ  5}} ἰζ ΤΟΥ ΤΠ Θτη.᾽" - τοῖσι δὲ μετὰ. “Απᾶ Δπγοησ 
16 π|.᾽ ΟΌΞΒΟΙΥΘ ἰΠδΐ μετά 15 ΠΘΓΘ 5{1}} δἄ νϑυθίαὶ ἴῃ ἴΌγΟ6.---ἦτοι ἐγὼν 
εἶμι. “1 πάρα ψ}}}} ρσο." --οὕπως. ““Νοίΐ αἵ 811.) Βοιΐϑθγ ἐμὰῃ 

οὕπω, ἴῃΠ6 ΟΥ̓Δ ΠΑΤΥ ΤΟΔαΪηΡ. ---- Ζεὺς μέν που. ““710γ6, [{  τηϊδίακθ 

ῃοί." 

ἄρνας ϑέτο. ΤῊΘ στδηηπηα τ Πη5 ἰηγθηΐ γδυὶουΒ ΤΘΆ5ΟΠ5 ἴ0 5ΠΟΥ 

ΨΥ 1Π6 ΙΔτπηὴ05 Θ͵Θ σαΥΓ θα Ὀδοκ ὉΥ Ῥγίαιη. ΤἼΘ θοβί βαρ απδίϊοη 

ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο 6 115: ΤΠΘΥ ΟΊ οαΥγὶ θα ΟΥ̓ ΘΠΘΥ ἴο Ὀ6 ᾿Ἰπίθυγθα Οὐ 

οαϑβί ἰηΐο 1Π6 568. ἃ5 ἴΠ6Ὺ οου]ὰ ποῖ Ὀ6 δαΐθῃ, Ὀθίηρ νἱο 5 οὗ τηδ]θ- 

ἀϊοτίοη.---ἀἁψοῤῥοι. ““Αοἰηρ ὈδοΚ.᾽" 

915-318. χῶρον. “ΤΠ στουπα,᾽" ὁ. 6.9) 8:8 |5[85.-τεκλήρους ἐν κυνέῃ, 

κι τ. ἃ. Οὔβογνθ {Π6 τηοᾶθ ἤθγθ ργδοί δα οὗ ἀγανῖηρς Ἰοῖβ. ΤΉΘΥ 

816 Ρὰΐ ἰπῖο ἃ μοἰτηθῖ, νυ θῇ ἰβ ΒΏ Κθη ὈΥ͂ ἃ 1Πἰγὰ Ραγίυ, 0 ἐΓΠ5 

ΑΥΔΥ ἰδ ἴδοα δἵ [Π6 {{π|6, ἀηὰ 1ῃ6 ρῬϑύβοη ὑη056 Ιοΐ ΙΘὰρ8 ἔοσγίῃῃ ἢδ5 

16 ἢγβὶ οαβί ἢ {Π|6 ΒΡΘΔΓΥ.--- βάλλον. ““ΤΉΏΘΥ οαϑβί {ῃθτη.᾽" ἩΗδοΐοτυ 

οαβί ἱπίο {Π6 ΠοΙπηθὶ {Π6 Ἰοΐ οἵ Ῥατγίβ, δηὰ {Π|0}18565 ἰῃδὶ οὗ Μϑποϑίδιβ. 

8 δᾶνβ ποΐ μθϑβίἰαϊθὰ ἤθσθ ἰο δορὶ τηδ διηβπδαϊίομ τθοοιηπιθπᾶθά 

ΟΥ̓ ΒΟΙΠ6, ΠΑΠΊΘΙΥ, βάλλον, ἰπϑίοαα οὗ [Π|6 ΘΠ Υ Υ γθοθὶν θᾶ γϑδάϊησ 

πτάλλον (“ΤΏΘΥ 5ΏΟΟΚ {ἢ}. Ὅννο ρθῦβοηβ ὑγ6Υ6 ποῖ γϑαυϊγθᾷ (ῸΥ 

Βῃακίησ 1π6 Πο]πηθί ; δῃᾶ, θθβϑι 465, 1η6 ροθὲ, ἴῃ νϑύβθ 894, βᾶ Υ5 δχ- 

ΡΓΘΒΒΙΥ {μαΐ 1Π|5 νγὰβ ἀοπθ Ὀν Ἡθοΐου. Μοσγθουθυ, ἴῃ 6 Ηογηθεῖο τηοᾶθ 

οὐ παγγαϊίησ ἰβ ποῖ ἴὸ σῖνϑ [Π6 ννῇῆο!θ δοοουηΐ ΒυΙΩ ΠΥ Υ αἱ οη66, Βαϊ 

[06 ἱπάϊν!ἀυδὶ ραγίβ ἴπ βυσοθββίοη. 
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ὁππότερος δὴ. “Α5 ἴο ψΠϊοΝ οὗ 1Π6 ἱννο, ᾿ῃουθαροῃ.""--- οῖσι δὲ 

ζεῖρας ἀνέσχον. ῆΘ ἴίᾶνθ σίνοπ ἤθσο, νυ Θρ᾿[Ζ ΠΟΥ, (ηΠ6 τοδάϊησ 

δηά ρυποίαδιίοη τασοιητηθηᾶθαά ὃν ΟἹ, ΗδΥπθ {[Ο]]ον 5 10:6 στάτη- 

τηδιίδῃ ΝΊΘΔΠΟΥ, λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο ϑεοῖς, ἰδὲ χεῖρας ἀνέσχον, ἰΠ)6 ἀτσυ- 

τηθηΐ ὑγροὰ ἴῃ ἕανου οἵ (ἢ }5 Ἰαϊίου Ὀθίησ 45 19Ὁ]Ον5, Ππδτη θῖν, ὑπαὶ ἱ 

ϑεοῖς Ὀ6 Ἰοϊηρά ἴο {ῃ6 Ξοοοπά οἴδιιβθ, {6 αὐ κβ νυ] ἀρρθαῦ ἴὸ πᾶν 
Ὀγαυθὰ ἴο οὔθ οἱἀβ5 οὗ ἀθί 1165, δηὰ ἰὸ ἤανα πο ἂρ {πο ὶγ παηάβ ἴὸ 

8ΠΟΙΠΘΥ οἰ455. ΤῊΘ γϑγῦ ἀρᾶσθαι, ὨΟΝΘΥΕΤ, 5 οἰβουνῆθτθ οἥθη ὑοῦ 
ΟΥ̓ ἨοιηοΥ ννἱτ 1ῃ6 πᾶῖηθ οὗ ἃ ἀδι(ν ἴο 06 Βυρρ θα ἔγοτη ναὶ ἱπι- 
τηθα δέον ροθ5 θθίοσθ. Βεβίαββ, ἴῃ 6 ἔογιη ϑεοῖς ἀνασχεῖν χεῖρας 18 
ὉΠ6 ΟΥ̓ ΥΘΤΥ σΟΙΏΤΏΟη ΟΟΟΌΤΓΘΠΘΘ ὙΠ ΥΘΙΈΥΘΠΟΘ ἴο 8}} (ἢ 6 ΒΘΑΥΘΗΪΥ͂ 

ἀοἰτ165, πὰ ἴβ, ἰῃ δοΐ, ποίῃϊηρσ του (πη χεῖρας ἀνασχεῖν εἰς τὸν 
οὐρανόν. 

321-929. ὁππότερος τάδε ἔργα, κ. τ. Δ. ““ὙὙΥΒΙΟΠΘΥοΥ οὗὨ {Π6 ἔννο 
οαυδβοά {ῃ656 ἀοίησβ θδίνγθθη 5 ὈΟΙΉ,᾽ ἱ. δ., σαν τἶβθ, ὈῪ ἢΐ8. σοη- 

ἀυοῖ, ἰο {Π|58 ῥΡτοϊγαοίθα ἃῃὰ Ὀ]ΟΟΟΥ͂ νγδγυ. ---- δῦναι δόμον “Αἴδος εἴσω. 
“ΜΔΥ δηΐου ἹΠΐη 1Π6 αὐροάθ οἵ Ηδάθ65,᾽ 1. δ., τᾶν ἀδβοθηὰ ἴο 1886 

ἴοννεσ νου] ὰ.---αὖ. “Οἡ {{π οἴμοι παπά.᾽" --ὅρκια πιστὰ. “Α {αἴἢ- 
(] Ἰδρᾶσαθ.᾽ 

324-925. πάλλεν. ““5ΠΟΟΚ [Π6 ΠοΙπηοί." ΤΠ δοουβαίίγο οὔ 186 

ΟὈ]Θοΐ (κυνέην) ἰ5 ἴο Ὀ6 Βυρρ! θὰ. ---ὧψ ὁρόων. “Ἰωοοκίησ Ὀδοκιναγά." 
ΤῊΪ5 νγᾶ8 ἀοη6, 1681 ἢΪ5. δυϑ, ἴζ 6 5δὺν 1Π6 σοηΐϊθηίβ οὗ {πὸ ΠΟΙ τη, 

βῃουϊὰ αδοις ἢΪβ ἢδηᾶ, ἂἀπὰ ἢ6 βῃουϊὰ ἔδυου {π6 Ἰοὶ οἵ Ῥδυίβ. --- ἐκ 

ὄρουσεν. “1,δαρεὰ (ΟΥ1Ἐ.᾽ ὈΟὔΞοτνο ἴῃ 6 δἀνουθίαὶ ἤΌτοΘ οἵ ἐκ. 
326-931. οἱ μὲν. ΤΗ6 ΟΥθοκβ ἀπ Ττο]δῃ8. --- ἔἴζοντο. “ ϑϑαιθᾶ 

Ἐποιηβοῖν 5." --ἶχι ἑκάστῳ, κ. τ. Δ. ““ὙΏΟΓΘ ΤῸΓ δδοὴ οηθ Ηἰβ ᾿ἰρῖ- 

Τοοϊϑὰ Βοῦβ65 βίοοα, ἀπὰ ἢἷ8 νατίοσαΐθα ΔΥΤῚ5 νυ τ ᾿γίηρσ.᾽" ΟΌΒΟΙΥΘ 

ἐῃθ ζϑιρστηδ ἴῃ ἐκεῖτο, 1||8 γϑγῸ σοηίϊδίπίηρσ 1ῃ6 ραγ ΔΓ ποίϊοπ οὗ 
“ΠΥ ΠΡ 85 1Π6 σϑηοταὶ ποίϊοη οὗ θαὶπρ ἴῃ βίοτυθ, βίδπαϊηρ γοδαῦ, ἄς. 
«Καληεν, ᾧ 895, ἀ., εἄ. «7:1. 

κνημῖδας. Α ΡΔἱΤ οὗ στϑᾶν88 (κνημῖδες) ΝΥ 0Π6 ΟΥ̓́ΪΠ6 5[Χ δ. 6165 

ΟΥ̓ ΔΥΓΊΟΥ ν» Πϊοἢ Γοττηθ “ἢ 6 σοτηρίθῖθ δααϊρηιθη! οἵ ἃ αὝὑθοκ ὑΥΑυσίου. 

ΤΏΘΥ ὍΘΙ τηδᾶθ οὗ ὈΓΟΠΖΕ, οὗὨ (ἴῃ, οἵ 5,6 υ, δηᾶ σο]ᾶ, υυῖτἢ ἃ ᾿ἰπίησ 

ΡΓΟΌΔΌΙΥ ΟΥ̓ ἸΘδί ΠΟΥ, {81ϊ, οὐ οἱοίῃ. Τῇ στϑᾶνεβ, πθὰ τυ {Π656 

τηδίθυϊαβ, ἃ5 ἴΠ6Ὺ νυ σο διϊεὰ νυ τ στοαΐ δχδοίπεββ 0 Π6 Ἰορ, ῥγοῦ- 

ΔΌΪΥ Τραυϊγοᾶ, ἴῃ ΤΠΔΩΥ Ο4568, Π0 ΟΠΟΙ [αβίθηϊηρ ἴθδη 1Π6 ]Γ Οὐη 

οἰαβίϊοῖγ. Οἴθπη, πϑυθγί 1655, ἸΠΘῪ ὑγοῦθ βεουτγοὰ ὈΥ͂ ΒίΓρΡ5, ΟΥ, 85 

ἰπ 186 ρΡγεβοηΐ ἰηβίδποθ, ὈΥ̓͂ ΔηΚΙ6- τησβ. ΤῊ πηοάθτπ Οὐθθκβ δπὼ 
ΑἸΌΔΠπ’δἢ5 ὙΥΘΔΥ στθᾶν 68, ἴῃ ἔουτω γθβοιηὈ σ ἰΠ 056 οὗ 16 δηοϊδηΐβ. 
ϑαΐ τηδάβ οἵ βοίϊυ τηδίθυίδβ, βιιοῖ ἃ5 νεἰνϑῖ, ογπδιηθηϊθα νυν ἢ σοϊώ, 
δηᾶ (δβϑίθπηθα νυ ΠΟΟΚΒ ἂπὰ ουθβ. ΤΏ (]οννης ουΐβ ὙΠ] βθον 

εἴα ἔογτῃ οὗ (η6 στθᾶνϑ. 
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ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις. ““ὙΜ 1 ΒΊΟΥ Δ0}.16- τη ρ5.᾽" ΘΟΙΊΘ τοπάθτ 
ἐπισφυρίοις ὈΥ 1ἴῃ:6 ἘΘΥΠῚ “614505,᾽ δαΐ [ῃ15 151655 δοουγαίθ. ΤῊΘ ἴθστα 

ἐπισφύριον ῬΡΥΟΡΘΙΙΥ ἀδηοίαθβ βοιηθίῃίηρ ἸΑ]ὰ οὐ ρἰαοθά ὕροη 1Π8 816. 

392-938. δεύτερον αὖ. “Αραΐη, ἰπ ἴΠ6 βθοοπὰ ρ]δοβ.,"---ϑδϑώρηκα 

“ΤῊ σοΥβο]οῖ.᾽" 

ἥρμοσε δ᾽ αὐτῷ. “ῬῸΥ ἴζ διίοα Ηἰπι.᾽ ΟΌὈΒΟΙΥΘ {παὶ ἥρμοσε 15 

ΠΘΥΘ ἴακθϑὴ ᾿πισγαηβι γον. 

594-999. ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισι, κ. τ. Δ. ΟὐΟΙΏΡΑΓΘ ὈΟΟΚ 1Ϊ., γ6Υ586 45. 

πξίφος. ΤῊ ξίφος νγᾶ8 βίγαϊ σῃΐξ, ἱτνο- οαρσβὰ (ἄμφηκες), ταί Π6Υ Ὀγοδά, 
8 Πα ΠΘΔΙΥ οὗ δαὰδ] τ ἀ{ἢ ἔτοπὶ ΠΕ 0 ρΡοΟΪΠΐ. --- σάκος. Α ἴδστη οἱ 

{γθαυθηΐ ΓΘΟΌΤΤΘΠΘΘ ἰῃ ΗοιηθΥ. ΤΠ6 θαυ] θϑὶ 5ῃ 6145 νγεσα οὗ νυ ἱοκ- 

ΘΓ ΨΟΥΚ, ΟΥ ψγοοῦ, σονογθά νυν] ἢ ΟΠ6 ΟΥΤΏΟΤΘ ΟΧ- 85 : ᾿ΓΤΏΟτΤ ἐπ 8π 

ΟΠ6, ΤΠΘΥ͂ ΕΙΘ Ρατίθα ὈΥ͂ πηϑίδ]- ]αἴθβ, γῇ ποα 1Π6 δρὶμθῖ5 χάλκεον, 

χαλκῆρες, ἄο.---κρατὶ δ᾽ ἐπ’ ἰφθίμῳ, κ. τ. Δ. ΤΠ6 ΒοΙπηθὶ νγᾶβ5 οὐὶρσὶ- 

ΠΑΙΠΥ τηδάθ οὗ 5Κὶπ ΟΥ Ἰθδίῃδυ, ὑγῇθποθ 158 Βῃρροβθα ἰο βᾶύβ διίβθη 

118. Δρρϑ!αίίοη κυνέη, τηδδηΐησ, ΡΓΟΡΟΙ͂Υ, ἃ ΒοΙπηθί οὗ ἀορ-βκίη, θὰΐ 

ΔΡρΙΠδἃ ἴο Θδρ5 οἵ 6] πηθίβ τηδᾶβ οὔ 1η6 μἰ48 οἵ οἵ δὺ δηΐπηαὶβ, ἂπᾶ 

δύβῃ ἴο ἔῃοβθ ἡ ]Οἢ ΤΘΥΘ ΘΠ ΙΓΘΙΥ οὐ ὈΓΟΠΖΘ ΟΥ ΤῸΠπΠ. Τὴ ἥνα [Ὁ 

νης ΠΕΙΠπηθῖβ ἃτ6 βοϊδοΐθὰ ἔγοιη δηϊίᾳιθ σθηβ, ἀπ ἃ1γ6 δθηρταγνθι 

γ{1Π6 5126 οὗ [Π6 οΥἹ δ  Π8]8. 

ἵππουριν. ““Ῥροκοα νν] ἢ ἃ ΠὨοΥβο- 8 1],᾽ ὁ. 6.,) Βανίησ ἃ ΠΟΙΒ6- ἢΔ1Τ 

οταβῖ.- --δεινὸν δὲ λόφος, κ. τ. Δ. “Απά [δαΥΠ]Ὺ ἀϊὰ 1η6 οτθβδῖ ποὰᾶ 
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ἢ οπλ ἅθονθ." ΜοΙδ ἸΠΘΥΔΙΥ, “ ΚΘΘρΡ ποδάϊηρ,᾽ ἃ5 ἱπαϊσαϊθα Ὦν {ἰπ6 

προ υθοι.- --ἄλκιμον ἔγχος. ““ἨΐΪδβ βίουϊ Βρθᾶγ." ---ῶς δ᾽ αὕτως. ““Απὰ 
ἴῃ 1Π|5. Β8Π16 ΠΠΔΠΏΘΙ.᾽" [1 ᾺΘΥΔΠΥ, “ πὰ {ΠΏ 5, ἰπ 1ῃ:6 ΒδΙη6 ΤηΔΠΠΘΥ." 

ἨΟΠΊΘΙ ἰννᾶυβ Ὑσὶΐ65. 10. ΤΠ8, Βαραγαίθα  θαδ ἴῃ Αἰἰὶο τη 6 ΤὌτη ἰ8 

ὡςαύτως. ΠΣ 

840-947. ἑκάτερθεν ὁμίλου. ““ ΕὙΟΙῚ ΘΔΟἢ 546 οὗ {Π6 ῃγοηρ,᾽ ἐ. 
6.5. ἵτοσα 186. ΤῃγΟὴ σ᾽ Ο. ΘΙ ΠΟΥ βἰάθ. ΤῊΘ σοηϊίνθ ΠθγΘ ἀθροπᾶβ οα 

ἑκάτερθεν, ἀάνογὈβ οὗἉ ρατγίϊησ, βθρατγαίϊης, ἄο., [α Κίησ 1η6 σϑηϊενθ 

ςᾶ86. (Κάλπον, ὁ 813, δ.)--ρἰωορήχθησαν. ““ΤΏΘΥ Βαὰ δττηδὰ {Ὠθτη- 

Β6Ιν 68." ΤῊΘ ρΡαββίνθ ἰῃ ἃ τη 16 56Π86. --- ἐς μέσσον. “Ἰηΐο 1ἢ6 
ΒΡᾶ66 Ὀθίνγθθῃ.᾽ --- δεινὸν δερκόμενοι. “Ἰωοοκίηρ [ΘΓ ]Π]ν.᾽" --- ἔχεν. 
“ἩἨδ]ὰ ροββοβϑβίοη οἵ." --- σείοντ᾽. ἘῸΓΪ σείοντε, {η6. ἀαδὶ.---κοτέοντε. 
“ ΟΠ ΘΥΙΒΕΒηρ νυδίῃ.᾽" Ἶ 

δολιχόσκιον ἔγχος. ““ Ἠϊβ Ἰοηρ-5ιδάον-Οαβίϊηρ Βρθδγ," ἐ. δ.) ΒΪ5 
Ιοηρ Βρθᾶγ. ϑοπιθ, ΠΟΥΘΥΘΥ, τ ἢ 1658. ΡΥ Δ Ὀ  γ, ἀπ οθυίαίη 
νυ ἢ 1658 οὐ (Π6 5ρ|γ οὗ ροθίγυ, ἀθάυδθ δολεχόσκιος ἴτοτη ὄσχος, {6 

ΒΒ δῇ ΟΥ̓ ΠΩ Π4]Θ οὗ ἃ ΒρΘΔ΄, ἃπα τηδκθ 16 δρ'ῃϑὲ ἴῃ φιρβίϊοη βρη ν 

“Ἰοηρσ-Βῃδίθα," δβ [Ὁ (ὉὙ δολιχόσχιος. ---- καὶ βάλεν ᾿Ατρείδαο, κ. τ. Δ. 

“«Απᾷ βίσγιοκ {011 ἀσαϊπϑί {Π|6 ΘΥΘΥΥ- ν Υ-Θ 118] 5. 1614 οὗ [89 βοὴ οἱ 
Αἰτϑαβ,᾽" 1. 6., [ηὩ8. τουπα 5} 1614, ϑᾷᾷδὶ ἴῃ δυθυν αἰτγθοϊίοι. οτα {π6 

οοπίσθ. Ἡρθποθ {Π6 βομο]αδί θχρὶαῖπβ ᾿ξ ὈΥ͂ κυκλοτερῆ. ΟΌΒΘΥΥΘ 
{πᾶῇ Ὀοΐἢ 16 σϑηϊῖνθ δηὰ δοουβαίίνα ἀγθ σοηβίτυθα ἢ κατά ἰῃ 
{η6 5ἰσηϊβοαίίοη οὗὨ “ἀραϊηβί,᾽" Ὀυΐ {παὶῷ 1ῃ6 δοουβαϊϊνο ἀθηοίθβ ἃ 
ΓΠ]ΘΥ δη ἃ ΤΟΥ ἀἰγθοῖ δοίΐοῃ Οἢ ΟΥ ὩΡΟΉ. 

348-950. οὐδ᾽ ἔῤῥηξεν χαλκόν. “Βαϊ ἰξ τϑηΐ ποῖ {η6 Ὀγα58,᾽ ἡ. δ.» 

(η6 ὈγάΖθη ρ]αΐθ οἵ 1η6 βῃϊθ ἃ. ϑοτηθ τη βουὶρίβ ἤᾶυθ 106 ποιηΐ- 

πδίϊνθ χαλκός, ἀπ (Π6 τηϑαηίηρ νν}}} {π6 πὶ θ6, ““Ὀὰϊ 16 Ὀ͵’Δ58 τοπὶ {ΐ 
ποῖ, ὁ. 6., ἴ[ἴη6 ὈγαΖθη-ροϊ θὰ 5ρθᾶγ τοηΐ ποὶ {Π6 βῃ θά. ΤῊΘ βοιὸ- 
᾿ἰαβί σϑιῦαυκβ, [Παλ ΑὙἸβίδγομιβ ργϑίθεσοα χαλκόν, θὰ {πᾶΐ χαλκός ἰ8 
Βδίϊου. Τῇ δοουβαῖϊνθ, που υ συ, 15 ᾿οηᾶ ἰπῃ τηοβὲ οὗ 186 τηδηυ- 

Βουρίβ, δηᾶὰ ουρῃϊ ΟΥ̓ 81} τηθᾶῃβ ἴο ὈΘ ’-.δέδιγϑα ἰο 1η6 ποιηϊπδίινο 
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ΗθΥηΘ 5805, “Νεο φιϊοφιαπηι ἱπέεγεβὲ, μΐγο πιοάο ἰερα ;᾽ Ὀυΐ 1ῃ6 τοδύ-. 

ἰησ χαλκός ἰπίγοάμσθβ ἃΠ ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΙΎ ΟἤδηρΡΘ οὗ 1ῃ6 5υῦ]θοΐ, 1ῃ6 
Του Β ἰῃ Ὀοΐῃ οὔ Π6 ργθν]ουβ οἰα 565 μανὶηρσ θΘΘὴ ἴο Ῥατίβ. 

ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμή, κ. τ. Δ. ““ἘῸΥ 1η6 ροϊπί νγᾶβ θθηΐ ὕὉδοκ 
ἀηΐο [{ ἴῃ [Π6 βίγοηρ 5}1614,᾽᾽ ὦ. 6., 115 Ροϊηΐ ννὰβ θθηΐ Ὀ80κ, ἄσ., {Π6 

ἀαίνθ οἱ γϑίθυτίηρ ἴο [Π6 5ρθδῖ, ἃπα θϑίῃρ δαιϊνδιθηΐῦ ἤΘυΘ ἴο ἔγχεϊ. 

ΗΘ τηθδηΐηρ οὗ 1Π6 ρΡαββᾶρθ ἰ5 {ῃ15, [πΠαΐ [ῃ6 5ρθὰσ ἀϊά ποῖ γβηὰ Οὗ 
Ρᾶ58 ΘΟΙΏΡΙΘΙΘΙΥ {μτου σἢ 1Π6 ὈγάΖθη ρ]αΐθ οὗ {Π6 5ῃ1614, θὰ ΤΏΘΓΘΙΥ 

Βίυοκ ἴῃ ἴἴ, δἀηα Πδά 115 ροϊηΐ Ὀθηΐ.---ὁ δὲ δεύτερος, κ. τ. Δ. “Τὴ 

οἴμϑυ, {Πϑγθαροη, γουβϑα ὨἰΠ56 ΙΓ ποχῦ ἢ ἢΪ8. Ὀγαζθη βρθᾶσ, Μϑη- 

ΘἸ40}5 (Π81η6]1Υ), 1Π6 50η οὗ Αἰἴγϑαβ, δἰθδυ πανίηρ δααἀγθββθα ἃ ὑγιεῖ 

ΡΓΔΥ͂ΘΙ ἀπίο ἘΔΙΠΘΥ Τον6." ΟὔὈΒουνθ 1Πῃ6 ἀδιηοηβίγαις γα ἔΌγοα οὗ ὁ 

"ἃ Πα 450 1Π8 ρΡθου αῦ Ὀθδαΐν οὗ {ῃ6 δουὶβί μαυιοῖρ]8 ἐπευξάμενος. 

951-954. τίσασθαι. “ΤῸ ἄνθηρθ τυ 56} ὑροη."--ὅὄ. ΤῊΘ Ιοηϊὸ 

ἃηἃ ΤοΥὶο τϑ]αῦϊνθ ΡΓΟΠΟῸΠ [ῸΥ ὅς.---με κάκ᾽ ἔοργε. Οὔβογνθ ἴμο 
ἀουῦ]6 ἀοουδβαίνθ νυ Ἰἢ 1Π6 ν ΘΥΌ.---δάμασσον. ΑΥΒίΑΤΟΠ 5 νυ 5ῃ 64 το 
το δαμῆναι, Ὀυΐ δάμασσον 15 ΒίτοηρΘΓ, ἃπὰ ΒΠΟΥΒ ἃ ΤΏΟΥΤΘ ἱπηγηθά - 

δίθ ραγυοϊραίίοη ἴῃ {Π8 Δ! Ὁ. {Π6 ἀΘ ΕΥ̓ ἸηγοΚΘά.---ὄφρα τις ἐῤῥίγησι, 

κ. τ. Δ. “1η ογάδυ ἐμδΐ ΔΠΥ͂ 9η6 δύϑθῃ οὗ ροβίθυ ν ΤΥ 5 ἀ6Υ ἴὸ ἀὁ 

6.1} {πη ρ5 αηΐο ἃ ποβί, ἡ ΠΟΒΟΘΥ ΘΓ ΓΔΥ ἤν αῇογαάθα Πἢΐτη ἃ {ΓΘ ΠαΪΥ 

τϑοθρίϊοη." Μοῖθ ΠἰθγΆ ΠΥ, “ ΔΠΥ͂ ΟΠ6. ΘΥθη οὗ [1δἴ6- θΌγπ τη6η." 

ΟΌὈΒΘΙνΘ {παῖ ἔῤῥιγα, [π᾿ ροτίθοϊ οὗ ῥιγέω, ᾿ἃ5 ἃ ργοβθηΐ βίσηϊβοαίϊοη. 
(Βιμέπιαπη, Ἱγττερ. γεν. Ῥ. 222, εἄ. ΕἸ5]ι1.)---ὃ κεν. ΕΥ ὅς κεν. Οοη- 

ΒΌΠ ποίβ οἢ Υϑ6 788 551. 

355-800. ἀμπεπαλὼν. “Ἡανὶηρ ροϊδβθὰ δῃηᾶ ἄγανγῃ Ὀδοκνναγᾶ.᾽" 

ΤῊΘ νϑιῦ ἀναπάλλω ΡΓΟΡΘΙ͂Υ ἀσποίθβ “10 βιυνίηρ 10 δηᾶ [τῸ.᾽ 1 

ΠΘΓΘ ΤΘΙΘΥΒ ἴο 1ΠπΠ6 ρΡουϊδίηρ πὰ ἀγαννίησ Ὀδοῖς οὗ ἴΠ6 βραδὺ, ἴῃ οὐ θυ 

ἴο ἤτον ἰδ ννΊἢ σγθαῦθυ ἴΌγ66. ΟΌΒουνΘ παῖ, διποηρ {Π6 ἘΡΙΟ ρΡο- 

οἴβ, {η6 Βθοοῃᾷ δουϊβίβ δοίϊνθ δηά τη 416 {ΣᾺ ΘΉΔΥ πᾶν 1η6 τϑᾶὰ- 

ΡΙοαίίοη ΓΒΠγουσῃουΐ 811} 1Π6 τηοοάβ, ἀπά {Παΐ ἀμπεπαλών 15 ὮΘΙΘ ΤῸΓ 

ἀναπεπαλών, ἕ. ε., ἀναπαλών. 

διὰ μέν ἀσπίδος, κ. τ. Δ. ΟΌὈΒΘΙΥΘ {Πδῇ 1Π6 11η6 Π6ῚΓ6 θθρίηβ νυ ἢ} ἃ 
{Ἰ ΌΓΔΟἢ (ὁχᾶ μὲν), νγ]οἢ 15 το 06 σοηνογίθα Ἰηΐο ἃ ἀδοίν! (διά μὲφν) 
ὈΥ 1Π6 ΔΥ515, Οὐ Βίγβϑβϑβ οὗ [Π6 νοΐϊϑθ οἡ {πΠ6 ἢγβί βυ]] 016. (Οοιρατθ 

Ἠεγπιαηη, Τϊοηι. Τοοίν. Μείτ., Ρ. 48.) Βοί!θ, ον υου, ἰῃβἰβίβ ἰῃδΐ 

{Π6 {γἰθγαο ουσῃῦ ἴο 6 τοίαϊπϑά ἴῃ ἴῃ 6 βοαπβίοη οὗ [15 σϑῦβθ,. θυϊ 

ἔδνν, 1 Δ ΠΥ, ν}}}} ἀσυθθ ν ἢ Ὠΐπα ἴῃ ορὶπίοῃ.--- ὄθριμον. Ἡδτηδηῃ ἃπά 

ΒΕΚΚΘΥ Ὀοίῃ Β1η}κ τη {ΠΘΥΘ 15 ΤηΟΥΘ ἰογοό οὗ θχργθϑβίοη ἰη ὄμδριμον, 

ἃηα 1πᾶΐ {Π6 πῃ 6 Υ85 οὗ [Π6 1ἰπ6 ννουἹὰ σαϊη ὈΥ ἴΐ ; θα 1η6 Ὀδβιὶ 

ΤΠ ΔΙ ΒΟΥρί5, 85 4150 1Π|8 σγαπηγηΥΔ 5, ΔΓ 8}} ἴῃ ἔΆ νου οἵ ὄδριμον. 

καὶ διὰ ϑώρηκος, κ. τ. Δ. ““Απὰ νν»ὰβ ἰογοθά {Πγουρἢ 5 ΘΟΥ̓ΒοΙθί, 

σι ρ ἢ νυ] τυ ἱηρθηΐϊουβ αὐί." ΟὈβοτυθ 1η6 διηρὶουτηθηΐ οἔ 
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ἴπϑ ρῥἰυρογίδος ἴῃ δῃ ἱτηρθγίδθος 5Β6η586. [ζ πδὰ Ὀθδπ (Ὀτγοθὰ τῃὨγουρῆ, 
ἃηὰ ἴἰ τρια πὰ τογτοθὰ τὨτΟυΡΉ, {. 6., [ξ ϑίροὰ Τοτοθὰ τῃτουσῃ. ΤῊ 

Βοδο  αβὲ τοραγάβ [Π6 τουσῃ δηὰ Παγβὴ βουηὰ οἵ ἠρήρειστο ἃ8 ἃπ ΘΟ ἢ ο 

ἴο 16 56η586, πὰ 85 ἱπαϊσαϊίησ {Π6 ἴὍτοΘ οὗ {π᾿ ὈΪονν : τὸ βίαιον τῆς 

πληγῆς παραδηλοῖ τῷ τραχεῖ τοῦ ῥήματος.---ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην, 

κι τ. Δ. “Απά ἴΠ6 Βρθδγ ρἰοτγοθὰ τὶρσῃϊ τγοῦσῃ ἢἷ8 τὰ πὶς δοπσ 1ῃ 6 

ἤλικ.᾽" Οὔδβοτυθ ἐμαὶ [η6 ἤπδ] 50}140]6 οἵ ἀντικρύ 18 Ἰεηστῃοηθά ὈῪ 
1Π6 γβίβ, δηἃ [δὶ 1676 8 πΠ0 πϑϑά, {πϑγοίογο, οὔ Βθη θυ Β οιηθπάδ- 

τίοη ἀντικρυς.--οἐκλίνθη. ““ Βοηΐ ΠἰΠΊ56]Γ βίάθνν αν 58.᾽ 

362-968. ἀνασχόμενος. ““Ἡδνίησ Ταϊδοα ἰξ οἡ Πἰρἢ.᾽" ΘΌρρὶν αὐτό, 
ἃ5 τοίδυγίηρ ἴο ξίφος.---κόρυθος φάλον. ᾿“ΤῊΘ τηρίδ!] τί σο οἵ "8 με ]- 
τηϑὶ." ΤῊ φργϑοῖββ πηθαηὶηρ οἵ φάλος ἰ5 ἱπνοϊνϑά ἴῃ στεαὶ ΟὐΒΟΌΤΙΥ. 

Βυϊετηδπηη, ἃίΘΥ ἃ σαγθία! Θχαπηϊπαίϊοη οὔ ἢ 6 ἀϊδγθηὶ Ἠοιηθγίο ρα88- 
565 ἴῃ ΨὨΪΟῆ ἰδ ΟσουΓΒ, δάορὶβ 106 808] ποίίοῃ, ἴἢδλὶ 1ῃ6 φάλος 

τα αὶ νγὰβ ἀπογνναγα οδ]] θά 1ῃ6 κῶνος, ΠΆΠΊΘΙΥ, ἃ τηθίδ] τἱάσϑ ἴῃ 

ὙΒίοἢ [6 ΡΙαπΊ6 νγὰ8 ἤχθα. ([νεχιὶ., ῥ. 521, εἰ. ΕἸϊδ]ι.γ--τἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ 

αὐτῷ, κ- τ. Δ. “Βυϊ 5Βιίταϊ σης νυ, ᾿ΠΘΓΘ ΡΟ, βηϊνογοὰ τουπὰ δϑοὺϊΐ 

ἐξ ἸΙηῖο ὈοΤὴ [ὮΥΘ6 Ρίθο 65 δηά ΤῸ, ρίθ 668, ᾿ξ [6]} ἔγοπι ἢἷβ Βαπά." Οὐ- 

ΒΘΥΥ͂Θ ἴῃ 1Π15 ἤπ6 ρᾶββᾶσθ ἴῃ6 δοῦο οὗ 106 βουπά ἴο 1ῃ6 856η86, πὰ 

δονν δὐἀτη γα 1ῃ6 ΠαγΒἢ δΔάνθυθὶ8] ΓὈΥΤῚ5 τριχθά ἀπὰ τετραχθά ἱτοὶ- 

(αἴθ, 85 ἴδ ὑγούθ, [6 ογαβϑῇ οὔ [ῃ6 βῃϊνθοσθά σγεάροῆῦ. ΟΌΒΟΊΥΘ, αἶ50, 

1η6 φαίοκηθββ οἵ δοίίοῃ ἱπαϊσαϊθα ΕΥ̓ θοῖῃ διατρυφέν πὰ ἔκπεσε. ---- 
αὐτῷ. Ἐοίδητγίησ ἴο 1η6 φάλος, τουπὰ δϑοῦΐξ νυ οι 16 βρ ἱπέογοὰ 
{ταστηθηίβ ἦγ. Αὐ᾽βίδγομβ ργθίδγγθα αὐτῷ, τοίθετίπσ ἴξ το 1πΠ6 ΠΟΘ 
ΒδΙΓηθέ, απὰ ἤδθυπο δἀορίβ {18 τϑδαϊηρσ ; θὺΐϊ ἰδ ἰἴ9 βαποιϊοπϑὰ ΒΥ πὸ 

οχίβιίησ μηδ η 5οτ!ρί. 

365-308. ὀλοώτερος. “15 ΤΌΤ ΠΤ Ι],᾽" ἱ. ε., 8 {Πη6 διίῃοῦ οὗ 

στθαῖου ἢ]. ΤῊ 5. 15 Βρόκθη ἰπ 186 βρίγίξ οὗ ἃ γι 4θ ἀσθ, ννῆθη ἴῃ6 σοᾶ 

ὙΠΟ ἰ5 ἱβιυοκαὰ ἴο αἰά ἴἰπ 1ῃ6 δΔοσοιηρ! 5ῃπηθηΐ οὗὨ ΔΠΥ πὰ 15 δἰατηθὰ 

ἃ5 [Π6 Δ ΠΟΥ ΟΥ̓ 11} ἸᾳοΚ ἰῃ σα56 ἐπαΐ ϑηά θ6 ποῖ Ὀτουρῆϊ δϑουΐ.---ἢ τ᾽ 
ἐφάμην. ““ΑΒΒΌΓΘΟΪΥ 1 Θνθη τπουρῆϊ.᾽" Οὐοπβυϊ ποΐθ οπ ὑοΥβῈ 28. 
-τίσεσθαι. Οὐοπδυξ ποΐθ οἢ γϑῦβθ 28.---κακότητος. “ἘῸΓ ἢ ννῖο Κα 

Θάπε55.᾽" ὙΤῆδ σοηϊεῖνα ἤθτθ ἀθποίθβ [Π|6 σᾶυβθ ἔτῸπὶ νυ ἢ οἢ τη 6 Ιάδὰ 
οἵ γϑησϑᾶηςθ Οὐ τοί] α Οη ἀΥΪ565. 

ἄγη. ὟΥ͂Θ αγϑ δἀορίοα {5 ἔόττη οὗ (Π6 βεοοπᾶ δογίβέ, νυν ἢ ϑρὶτζ- 
ΠΟΙ, ΟἹ 16 Δ ΠΟΥ Υ ποῖ ΟΠΪΥ͂ οἵ σοτίαϊη τηαπιυβοτίρίβ, ἂπὰ οἵ Ευβῖδ- 

τϊὰ8 ἴῃ 8. ΘΟ ΤΠ ΘΠΤΔΥΥ͂ ΟΝ 1Π6 ργοβθηΐ ράββασθ, Ὀὰϊ αἴβὸ οὐ ἴπαΐ οἵ 

Ηοχπηθγ πἰτηβοὶῦ, γῆ ἴῃ 6 βἰχίθοπιῃ θΟΟΚ, γοῦβο 801, [85 85 Ὁ}- 

ἰονν8 : πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχύσκιον ἔγχος. Ἠθγηθ, ὁπ {6 
ΟἴΠΘΥ παπά, τοὐθοῖβ ἄγη ἰπ δοῖῃ σᾶβ68, ἃ5 ἃ [156 σϑδάϊησ, ὑθὸδαβθ 
6 ἰπιτ14] σόννοὶ ἐπ ἄγω ἰ5 ἸΙοης, δηὰ τῃϊηκ5 ἐμαὶ τῃ6 ἀποῖϊθηξ τοδαϊη 
νῶ8 1 1[η6 ἀἰσαγητηα, νῦν δέ μοι ἐν χερσὶν ξάγη ξίφος, κ. τ. Δ. θαϊ 
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ὈῪ ΔΥ 1Π6 στθαΐθυ ὨΤΊΟΥ Οὗὁ ρᾶββᾶσθβ 5Π0ΥΝ [Π8 α ἴῃ ἄγῃ ἴο 6 501» 

δ η, ἴῃ 1Π6 Ια Γ Ροδίβ (88, [Ὁ᾽ θβχδῖηριθ, ἘΠθοογία5, χχὶϊ., 190), καὶ ἰ5 

τηοβὲ σου δ ΠΥ Βμογίθπθα" Ἱπάθϑᾶ, 1π6 ἔταθ᾽ Ηοτηθτὶο ἔοτταῃ οὗ {πῖ5 

δογῖβὲ οδη ποῖ πονῦ θ6 δβοδίαϊπθᾶ ἰπ βοπὶθ ραββᾶρβδ, οὐηρ ἴο [ῃ8 

ἀἰβαρρθαγαηοθ οὗ 1ῃ6 ἀϊσαμημηα, νυ οι θοοησθα οὐ σίπα}}Υ ἴο [Πἰ5 
γοῖῦ. (βιεέϊξπηαπη, [ττερ. Ῥεγῦ., Ρ. 8, εἀ. Εϊ11.) 

ἐκ δέ μοι ἔγχος, κ. τ. Δ. ““ὙὙΒ11Θ ΓΩΥ ΞΡΘΆΓ νγὰβ τηδ46 ἰ0 βίατέ ἐοττἢ 
ἔγοιη ΤΩΥ͂ δ ηα υυμουΐ οἤδοῖ." Τιΐθγα! νυ, “[Π6 ΞρΡΘΔΓ [ῸΥ ἐπ6." ΤῊΘ 
δάνθυθίαὶ ἔοσοθ οἵ ἐκ 15 5.1} ἀρραγϑηΐ ἤθσβ, που σῇ [ΟΠ] ονγθὰ ὈΥ̓ 1Π6 

δοηϊῖνθ παλάμηφιν. 
369-372. κόρυθος λάδεν ἱπποδασείης. “Ηδ 5εϊΖοα Ὠίΐτη ὈΥ 5. Π6]- 

τηϑδί ἢ ὈΌΒΌΥ ΠΟΥΒΘ- δ γΓ ογαϑί." ΟὈβοῦνϑ 1ῃη86 διηριουμηθηὶΐ οἵ {με 

δοηϊῖνθ ἴο ἱπάϊοαΐθ 1ῃ8 μαγὲ ΏΘΤΘ [6 σγᾶβρ νγὰβ τηδ66.---ἔλκε. 

“Βερδη ἴο ἀγὰρ Ὠϊτη." ΟὔὈβθῦνθ 1ῃ8 ἔοτοΘ οὗ {Π6 ἱτηροτίδοϊ.---ὄγχε 

δέ μιν, κι τ. Δ. “Βυϊ [Π6 ΥἱοΠ]γ- οι γοϊἀογθα βίσαρ Ὡπάθυ ἢΪβ ἔθη 6 

τῃγοδὶ Κορὶ ομοκίησ ῃἰτη, νυ ἢ δα Ὀ6θη βίοι θα ἔῸγ Ὠΐπὶ θθηθδίῃ 

. ΠΪΒ οἢϊΐπ, 85 ἴῃ8 ΠΟΙάΘΥ οὗ 15 Ὠθ τη." ΤῊΘ ΠοΙτηθὲ ΓΘ 15 ἰαϑι πῆ 

ὈΘηθαῖῃ {π6 οἰΐη ἢ ἃ ΤΙ ΘΙ -τυσουρῃΐ ᾿Θαίῃθση βίγαρ. [Ιἢ ἃ ἰαΐθι 

856 ἴΠ676 6 γ6 ἔψγὸ ΘΠ Θ6Κ- ρ΄ οΘ5 (παραγναθίδες), νν» ΒΙΟἢ νΥΘΓΘ αἰΐδοῃ- 

δα ἴο 1Π6 ΠοΙτηθῖ ὈΥ Πίηρσαβ, 50 ἃ5 ἴ0 06 ᾿ΠΠπρὰ ὑρ δῃὰ ἄοννη. Τ ΠΟΥ 

δὰ Ὀυϊΐοῃβ ΟΥ {165 δ {Π6ὶΓ δχίγθι 165, ΓῸΓ [ἀβίθηϊησ {π6 πεϊχηθὶ ἢ 

16 ῃΠθδᾶ. Οοιηραίδ νοοθουΐ οη ρᾶσθ 263. 

ὑπὸ δειρήν. -“ ΟΌΒΘΥΥΘ {Π6 Θπιρὶογτηθηΐ οὗ {88 δοουβδίϊγθ ΠΘΙῸ, 
ΠΘΙΘ γὸ ψουἹὰ οχρθοῖ 1ῃ6 ἀαῖϊϊνθ. ΤῊΪΒ 15 οα]δα 1[η6 ργθρηδηὶ 

σοπβίγαοιοη οὗ [Π6 ργθροβίτοη, ἡ ΘΥΘ 1ῃ6 ΒΡΘΑΚΘΥ τοσαγὰβ [Π6 τηὸ- 

τοη ΡΠ ΙΘἢ ργθοθάθβ, πα νυ] Οἢ 15. ᾿πημ] 16 ἴῃ 1ῃ6 βιιοσοϑάϊπρ βίαϊθ 

οἵ σοτηραταίϊνα ταβί. (Καλπεσν, ᾧ 645, ρ. 380, εἄ. 7ει..)----ὖπ’ ἀνθ 

ρεῶνος. ἘΧΡΙΔΙ ΠῚ ΤΏΟΥΘ ΠΘΔΙ]Υ ὑπὸ δειρήν. 

919-78. καὶ ἤρατοος “Απὰ νου πᾶν σαϊηρᾷ (ὉΓ Πἰμηβοἤ" 
ΜόοΓΘ 1 Ύ ΠΥ, “νου ὰ ἢᾶν ἰακϑη ὉΡ ἴῸΓ Ὠἰτη56 17," ἢ. δ., σγουὰ ᾶνε 

[ΚΘ ὉΡρ ἃπᾶ οσδιγί θὰ νᾶ 88 8 οὔη. ΟΌΒΘΥνΘ [ῃ6 ἔογοθ οὗ 108 

τη 18. ---μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε. “δὰ ποΐ {ΠΘΥΘΏΡΟΙ 4 ΚΙΥ ρογοθι νὰ 

ιῖ.᾿ -οἱ. “ΕῸΥ Ὠΐτη,᾽ ἐ. 6., ἴὉ0Υ Μϑῃβίδυβ, ἴο ἢἷἰβ ἀἰβδαάνδηΐασθ δπὰ 

ἀἰβαρροϊπίχηθηΐ.----ἰμάντα βοὸς ἶφι κταμένοιο. ““ΤῊΘ ἱμοπρ οὗ δῆ οΧχ 
ΚΙΙΘα ὈΥ̓͂ νἱΟ]6 Π66,᾽)" ἡ. 6., 1Π6 5ίγαρ τηδᾶθ οὗ ἰῃ6 ἢἰάθ οὗ δὴ οχ 80 

5]αῖη. ΤῊΘ Ϊά6 οὗ ἃ Ὀθαβί ρυΐ ἴο ἀθαίῃῃ: ὈΥ υἱοϊθηοθ, δηᾷ νυ ἢ }]8 ἴῃ ἃ 
ὨΘΔΙΓΠΥ ΘΟπαϊτοη, τγὰβ βαϊὰ ἴο Ὀ6 ἰΟυΡΉΘΥ ἂπὰ ΠΟΥ Ὁ υ86 ἔῃδη 

1ῃαὶ οὗ οη6 νος δᾶ αἰφὰ οἵ ἀϊβθαβθ οὐ οἱὰ ασθ. ΟὈΟμΊρασθ 1ἢ8 
Ιδησίδρθ οὗ {Π6 βομιο]αβὶ : τὰ γὰρ τῶν ϑνησιμαίων ζώων δέρματα ἀσ- 
θενῆ ἐστὶν, ὡς ἂν προδιαφθαρέντα ὑπὸ τῆς νόσου. 

κεινὴ δὲ τρυφάλεια. ““ πὰ τπδτουροη {Ππ6 διαρίν ΒοΙτπθὶ." ΤῊΘ 
ὨΘΙ μηδὲ ΠΘΓΘ βίδπαᾶβ ορροβϑὰ ἰο 1μ6 ρϑβοῃ οἵ Ῥαυὶβ ἰΐβ61 5. Οὔβοσνε 
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1η6 παι ἴῃ τρυφάλεια ἅμ᾽, ἡ» Ὠον 15 τοτηδαϊθὰ, μονγθυοσ, Ὁ. ἰΐ5 οὐ- 
Ουγγίησ ἴῃ 16 οοβυγα οὗ ἴΠ6 11Π6, ΟΥ, ἰὴ ΟἴΘΥ ὑγογάβ, αἴθ 106 
τ ἘΠ ΠΉ164] ραυ5θ. ΤΉΘΙΘ 18 ΠΟ πθθά, {Ππθγθίοσθ, οἵ ΒΘΏΙΟΥ5 τρυφα- 
λείη; δὰ, Ὀ65:465, {1:6 τϑρΌϊαγ Ἡοτηθγίο ΤΌγη 15 τρυφάλεια. --- ἐπιδι- 
νήσας. “ Ηδνίηρ ΜΕ] δὰ ̓ ξ ἀτου πα." ΤὨΘ ράυίς!ρ 6, ἰπ ἔαοΐ, βία πᾶ 
ΠοῦΘ ἢ ἃ Κιπὰ οὗ δἀνθυθίαὶ ἔογοθ, ἴο ἱπάϊοαίθ {ῃ 6 ΤΠ ΠΟΥ ἰπ νυ ἰο ἢ 

106 ΠοΙτηδί τῦϑ8 βυπηρ, δῃα ΤῊΔΥ, {ΠΘΥΓΘΙΌΤΘ, θ6 γοπάθγθα ΠΟΥ ΓτΓθοὶν 
“αν ἃ 1." --κόμισαν. “ΤΟΟΙΚ οᾶγα οὗἉ ἰϊ. Οὐπβοὶ: ποίθ οα 
ὕὈΟΟΚ 1ἰ., γο 56 189. 

879-382. αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπόρουσε. “ΗΘ, Πο  ΘΥΘΥ, Γαβαὰ Ὀδοῖκκ ροη 
τη.᾽ ΟὔὈδβετγυθ ἰδὲ ὁ Υγρίδυβ ἴο Μϑηθίδῃ8. --- τὸν δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ ᾿Αφροδίτη 
“Βαϊ [Π6 ἰαἰίον 8 η05 βπδίοι θα ἀνγᾶν." --ὥστε. ““Α.8 (δ ηΝ5),᾽ . ε., 

ἱπδβιηθ ἢ 85 5818 νγᾶβ.---ἠέρι πολλῇ. “Ιῃ ἃ 1ῃῖοκ ΠαΖ6.᾽ [πη ΗοτιΕΥ 
δηὰ Ηδβίοα, {Π6 ἔδυ ἀήρ βἰδπαβ ΓῸΓ [Π6 ἸΟΥΤΘΥ δἰσ, [6 δἰτηοβρῆθγο, 

ΤΠΙΟΚ ΔΙΓ ΟΥ Βᾶ26 βυττουπάϊησ [ῃ6 δαγίῃ, αηὰ ορροβϑὰ ἴο αἰθήρ, (6 

ΡΌΓΘ ὌΡΡΘΥ͂ δἰγ; ἤθῆσΘ ΠΙΞΕΥ ἀάγΚη655, τηϊβί, ΟΥ̓ σίοοιη. (Οοηβοϊὲ 

Βιιίπιαπη, 1,εχιί., 8. υ.)---κὰδ δ᾽ εἶσ’ ἐν. ““Απά ρῥ]δορὰ Ὠΐπῃ ἄοννῃ ἰῃ,᾽" 

ἑ. 6.. βραίθα πίη ἰῆ. Βθῃηΐ ῈΥ δπὰ Ηδθυηθ {μπὶπκ κὰδ δ᾽ εἶσεν τοῦθ 

Ηοιπρϑσῖο, οπηἰ{ἰηρσ [Π6 ργθροβίτοη ἐν ἢ θα 1Π6Ὺ ἃγ6 γοίαϊοά ὃγ ϑρὶ2- 
ΠΟΥ͂, ὙΠῸ 5ῆουγβ {παΐ συ] ἢ Βυοἢ ἃ γϑυῦ 85 εἶσα 1068 ργΘροβί το τηυβὲ 
ὈΘ ΘΧΡΓΕΒ5Θα.---Ὑ 1 τοσαγὰ ἴο κάδ, Θοπβο] ποίθ οα ὈΟΟΚ ἰϊ., γ ΒΘ 
100. 

383-388. αὐτὴ δ᾽ αὖθ᾽, κι τ. Δ. “Βυΐ 5:6 ΠΒοΙ5ΟΙζ, οα 1η6 Οἰ ΠΟΥ 
Ὠδηά, ννϑηΐ ἴο 6811] Ηφ]βθη." Οὔβοσυϑ ἱμδΐ καλέουσ᾽ ἰβΒ ἢδτα (6 ἔαΐατΘ 
Ραγεοίρὶθ, οοηίτγδοίθα (Ὸγ καλέσουσα.---Τρωαὶ. ““Τ͵οΟ]αη [δπη8165.᾽ 
Νοῖ [6 ἔδιη816 αἰζοπάδηϊβ δἰγθδαυ τηθητοηθα (νο 86 143), θὰ ΟΥ̓ ΠΟΥ 

Ττο͵δη νγοηθη 00 δά οοῖῃθ 0 {Π6 Βροΐ ἴο υυϊῖπ 685 116 σοιηθδί.---- 

ἑανοῦ. ΤῊΪΐ5 σϑηϊίίνθ ἀθρθηᾶβ οἡ λαδοῦσα, ποΐ οη ἐτίναξε, “ποῖ 

Ἰαβὲ ἢδ5 αὐτήν ἀυπάογδίοοά.---μεν. Ῥαΐ ΠΟΥ [ῸΥ ἑαυτήν.---παλαιγενέϊ. 

ΕΓ δἀναποϑᾶ ἴῃ γὙθᾶγβ.᾽) Ἐπ]αγρίηρ οἡ 1Π6 ἰάθ8 σοπίφἰποὰ ἴῃ γρηΐ. 
εἰροκόμῳ. “ἃ »γοο]-ἀγθββου." Τῇ ἰάθα ἱπνοϊνϑὰ ἴῃ {18 ἰθυτη ἰ8 

Θηϊαγσοα ἀροη ἱπητηθάϊαίθὶν ἃῇτου ἴῃ ἥ οἱ Λακεδαίμονι, κ. τ. λ.---ναᾶιε- 
ταώσῃ. “ΜΈΏΘΗη 586 ᾿ἰϊναἀ.᾽"--ἤσκειν εἴρια καλὰ ““ὕβοά ἴο ῬΓΘΡΑΓΘ 
ὈΘΔΌΣ ] ἤθθοββ.᾽" Οὔβογνθ ΠθγΘ {ῃ6 ΡΘΟΌΪ ΔΓ δπαϊπρ οὗ 1Π6 ἱπηρθΓ- 
ἴδοϊ, ἤσκειν ἴογ ἤσκεεν. Τῇ "Δ ΤΌΠΟΥ Π6 δυϊμουν οἵ τπηδπυβοτίρίβ, 

16 ὅπ] ν ουρῇξ το θ6 οπηϊ θα Π6τ ; Ὀαΐ ᾿Γ νγ6 [6 ΚΘ {Π6 θε6ϑὲ δηοϊθηΐ 

δι ΓηΔΓΙΔ 5 ΤῸΓ ΟἿ σι άθβ, τυ τησβὲ τοίαϊη ᾿ξ. (Οόοηβυὶε ϑρίέσπεν, 
αὐ ἰος.)---φιλέεσκεν. ΤῺῊΘ ἱπηρογίδοϊς Ὀθδυ τ Υ ἱπάϊσαίθβ {ῃ6 Ἰοπϑ 
σοητἰηθδποθ οὗ αἴδοίίοη οη 1Π6 Ῥατί οὔ {πΠ6 ἀϑϑᾶ [δπηδ]68. 

391-394. κεῖνος ὅγ. “ Ἦθ, {παὶ (Ἰον64) οπϑ." Οὔβοτνθ ἤθτθ 186 

ΡΘΟΌΪ ΑΓ σοτηδίπαίίοη οὗ ργοποῦηβ. Κόρρθη ποῖ ὈΠΑΡΙΕΪΥ͂ σΟΙΏρΡΑΓΘΘ 

ἢ} τἷβ 1η6 1,αἰΐη εἰς ἀεγει δινωτοῖσε λέχεσσι. “Απὰ (δα 
Α 
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τουπάρα ὑὈρ6α." ΤΤΠ6 δριἱπϑὲ δινωτοῖσι ΥΘΙΕΥΒ ΠΕΙΘ ἴο ἃ θ6α {6 
{γάτηα- νΟΥΚ Οἱ νΒΙΟἢ ἢᾶ5 Ὀδθη τουπάρα οὔ ἀπά νουκθα βιηοοΐῃ, 50 

1παΐ δινωτὸν }έχος 15 ἴῃ 68 58η16 8ἃ5 τορνωτόν. “ΤΏ, ΕἸ βίδ  ἢ]05 Υ6- 

ΙΏΔΤΚ5, Δινωτοῖς δὲ λέγει τοῖς τορνωτοῖς.---στίλθων. “" ΟἸΙδίθηϊηρ," 

ἃ. ε.. ὈΓΙΘῺΣ ἀηα (ΔΓ ἴο 1ῃ6 νίθνυ. Αἰ θη (ἰ., 39) ἸΠΟΟΙΓΘΟΙΥ Γ6- 

ἔδι5 κάλλοὶ στίλθων ἴο 1π6 ὍΤΙΣ ἀρρθᾶσγαηοθ ργοάποθα ὈΥ 1ῃ6 6Π|- 

Ρουτηθηΐ οἵ υησυθπηῖβ. ΤῊΒ ΡΟΘὶ ΤΩΘΓΘΙΥ Τη68Π}8 ἰΐ 10 Ὀ6 1ΔΚθη, ἰῃ ἃ 

ῬΘΠΟΙΑΙ 56η56, [ὉΓ ΨῬΠδΐ 15 ὈΤΙσῃ ἃπα ἔδ]γ.---μαχεσσάμενον ἐλθεῖν. 

«Ἠδᾷ 6οΙη6, αἰτοῦ μαυίηρ 5 οΘοηϊθηἀθαὰ ν ἢ." Οὔβοσνα [Π6 [Ὀ͵66 

οὐ ἐῃ6 δογὶϑί ραυίϊο!ρ!8.---ἔρχεσθ. “" ΤΠαΐ Π6 ννὰ8 σοϊηρ.᾽" [Ιπηρογίθοξ 

οἵ 186 ᾿πῆπ|γ8.---οὐὲ χοροῖο νέον, κ. τ. Δ. “ΟΥ 1ῃαὺ Π6 νγᾶβ5 βιζησ 

ἄοννγῃ, υ5ὲ οσθαβίησ ἔγοπὶ ἃ ἀδηςθ." Οὔβθυνα ἰμαὶ χορός, ἴῃ 1} 18 
Ρᾶββᾶδβ8, τηϑᾶῃβ ἃ ἀ8η66, ΘοἸηδίηθα νγ] ἢ ΒΟΠΡ ; ΟΥἉϑ ἰπ ΟἿΠΘΥ ννΟσά5, ἃ 

[δβίδ! ἀᾶποθ. 

395-398. ϑυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε. (ΟΟΙΏΡΑΤΙΘ ὈΟΟΚ ἰΪ., γΘΥ56 142. 
-ἱμερόεντα. “ἸιονεΪγ.᾽"--ϑάμδησέν τ’ ἄρ᾽ ἔπειτα, κ. τ. Δ. ΟὈΒΕΥΥΘ 
{πὲ 1πΠ6 ρατίϊο]8 τε 15 ἐῃσῖσΘ γαρθαϊθα ἴῃ 1Π15 1ἰΠη6, 'π ΟΥ̓ Υ ἴο ΤηΔτΚ 

16. ο]σ56 σοηποοίΐοη Ὀθίνγθθη 16 (δϑ]ησ οὗ ἀιπμαζθιηθηΐ δηὰ τῃ8 υἱ 

ἰθγᾶῃοθ σίγθῃ ἴο ἰζ ἴῃ νγοσάβ. 

399-402. Δαιμονίη, τί μὲ ταῦτα, κ. τ. Δ. ““Βίτδηρθ (Δηά [δᾶΓ0]) 

οπ6, ΨΥ ἀοβὲ ποὺ ἀθβίγα ἰ0 ἀβοθῖν τη8 ἴῃ 1Π658 (πη 5 Τ᾽ ΟΌΞΘΙΥΘ 

τ1παΐ δαιμονίη ΠΟΙ ᾿ΠΡ]165 οἡ ἴΠ|6 ρᾶτῖ οὗ 1Πη6 ΒρθδΚϑσ ἃ γηϊχϑά 186] η 5 

ΟὗἩἨ ΤΟρΡΓΟΔΟἢ ἃπᾶ δαγ. ΟΟΙΏΡαΓΘ ποΐθ οη ὈΟΟΚ ἷἱ.; Υ6 56 561.--- πή 

μὲ προτέρω, κ. τ. Δ. “ὙΠῸ ἰποὰ ἸΘδὰ Τὴ6 ΔΗΥ͂ ΨΠΏΘΙΘ [ἈΓΠΘΙ οἡ 
ΘΙΊΟῺ σ᾽ Μγ6}}- πῃ ϊ 6 οἰτἰ65, δἰ Υ οὗ Ῥηγυρία οὐ οὐ ]Ἱον ον Μφοηΐὰ 1 
Τιΐθγα νυ, “ἴῃ τοβρθοῖ οὗ ὙΧ6}1- πῃ 164 οἰτ165. ΑΒ5 τοραγάβ Π6 νἂ- 

ΤὶοὰΒ πηοάδβ5 οὗ τϑαδϊησ ἂἀπὰ οοηβίσγαυϊηρσ [ῃ15 ρᾶββᾶρθ, σοηβαὶ ϑρ{2- 

ΠΘΥ, αὐ ἰοο.---εἴ τις τοὶ καὶ κεῖθι, κ- τ. Δ. “1ῃ 6ᾶ56 ἴΠ6ΓΘ 15 ΒΟΙῺΘ Οὴ6 

1Π6γ6, 4180, οὐ γι ου!αΐ6- ϑρθακίηρ τηθῃ {πᾶΐ 15 ἀθδγ ἰο 1η66." Οὐ- 

ΘΟΙΥΘ 1Π6 ΡΘΟΌΪΙΑΥ ἴοτοΘ οὗ καὶ κεῖθι, “ΠΘΥΘ 8|50,᾽" 1. 6.) ἃ5 Μ08}] 85 ἴῃ 

ΟἾΠΘΥ ΡΙᾶ 665, ἃπ Θβρθοίδ!]ν ἤΘΥΘ 'η ΤΎΊΟΥ, ΏΘΓΘ ἴὮΥ ΡαΤὶβ ἀνν6}15.--- 

τ νου βθθιη, ἴοπ ἴῃ 6 σθῆθυαὶ ἴβπου οὗἉ {π|5 Βρθθοῖ, ἵπᾶὶ Ηδ]θη 
[8 Κ685 ἰΐ [ῸΓ σταηίθα 5ῃ6 ἰβ πον δθουΐ ἴο Ὀ6 ἀδ]γογθὰ ὑρ ἴο Μϑηβ- 

Ἰδι8, ἴῃ δοοογάδησθ νυ ἢ 1Πῃ6 ΤΘΥΠῚ5 οὗ 1ῃ6 ἴγασθ, πὰ {πᾶῖ  ΘΩῸΒ 15 

Θμαἀρανουίηρ ἴο ἔτυβίγαϊθ 1158 ὈΥ ἀθαθρίϊοῃ οὴ ΠΟΥ ρᾶγί, ἀπά Ὀγ Ἰϑδᾶ- 

ἱῃσ Ηδίθῃ ἀννᾶὺ ἰο ΒΟΙὴ6 Πδὺν [ΟΣ 6 ἴῃ βίγδηρσοσ Ἰαπά8. 

ἢ Φρυγίης. ὙΠ6 Οτεοδίθυ Ῥηγυρία ἰβ τηθδηί. ---- Μηονίης. Μεοπίαᾶ 
νγὰΒ 1Π6 ΘΑΥΠΘΙ πᾶιηθ οὗ Τγαϊᾶ. Ι͂ῃ ἃ βρθοῖϊδὶ 56η56, ἱμῃουσῇ ποί 

ἢ6ΥΘ, ἰδ τηϑδηΐ ἃ αἰβίσιοϊ οἵ Τινάϊα ᾿γὶπσ ἴο {[ῃ6 φαβῖ, ἰπ {η6 αἰγθοίίοη 

9ὉΓ Μοιυμπΐ ΤΙΊΟ]08. 

408-409. δὴ νῦν νικήσας. ““Ἡδλνίηρ Ἰυϑὲ πονν οοπαμοτρᾶ." Ου- 
ΘΕανα ἱπαΐ ἱρ8 ρδυίίοὶθ δή, 85 μ88 δἰγθᾶαυ Ὀθθη σϑιηδικθά, 18 δρρ] οὐ 
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1π ἰΐ8 5156 Οἱ θχδοίῃθβδβ ἴ0 ψνΟγὰβ οὗ {{Π16 (45 ἴῃ 106 ργϑδϑθηΐ ἰῃ- 

Βίδῃοθ ἴὸ νῦν), ἀπά (5 ΙΔ Υ8 Θιῃρῃδβὶβ οἢ 18 {{π|6 ἱπηρ! 6 ὈΥ {6 

νοτά. (Κιλπεν, ᾧ 720, 2, εὐ. «7εἰ{.)--- τοὔνεκα δὴ νῦν δεῦρο, κι τ. ἡ. 
““Ηδβὲ (ποὰ, οη 1818 δοσουηΐ, πον, θύθῃ που, ργθβθηϊθὰ τῃγβε} 

ἈΠΠΘΥ, πηραϊζαϊίησ τ 11651} ΟΌΒΘΓΥΘ, ἀραὶπ, 16 ΤΌγΟΘ οἵ δὴ νῦν ἰπ 

τηαγκίησ Θχδοί 6585 οὗὨ {{π|6.---ἦσο παρ᾽ αὐτὸν ἰοῦσα. “Ηδνίηρσ σοῃθ 
αηΐο ᾿ΐπη, 511 τὰ ἀονγη." Ἐφαυϊναϊδηὶ ἰο ἔθει παρ᾽ αὑτὸν καὶ ἦσο παρ᾽ 
αὐτῷ. 

ϑεῶν δ᾽ ἀπόεικε κελεύθου ““Απὰ τυϊῃάγανν το 16 ρδίῃ οἵ 16 
σοῦβ." Ὑγ8 Βᾶνϑ σίνϑθη ἤθῦθ 186 τϑδάϊηρ οὐ Αὐβίαγομαβ, νυ ἢ ὙΥΟΪ 

δηὰ ϑρί 2 Π6Γ, ἴῃ ρίαοθ οὗ τπΠ6 σοιηπιοη ἰθοϊίοη, ϑεῶν δ᾽ ἀπόειπε κελεύ- 
θους ("" πὰ Τοποιηςθ 1Π6 ραῖῃβ οὔ [Π6 σοάβ᾽"), ἃ8 δἀοριϑὰ ὈγῪῚ Ηθυηθ. 

Οὐπβυϊδ 1η6 γϑιηάγκβ οὗ ϑρί ΖΠΘΥ, αἰ ἰοο.---- μηδ᾽ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν, 

κι τ᾿ ἃ. “Απά τηᾶγοβὲ ἵῃοι πὸ ΙΟησοῦ ἴὰγη ὕδοῖκ νυ τ᾽ ἴδοὶ τὸ 
ΟἸγρα5." ΟὔὈΒΘΓΥΘ {Π|6 δ ρ]οΥ πιθηΐ οὗ ἴΠ6 ορίαϊϊνθ ἴο ΘΧρΡΓΘ55 ἃ 

νυ δὶ. 

ὀΐζοε ““Β6 τηΐβϑύδῦ]ρ."- ποιήσεται. ἘῸΥ ποιήσηται, (6 δογὶδί 

ΒΒ] υποῖῖνθ, νυ ἢ 1ῃ6 Βῃοτίθηθα τηοοῦ-γοννΕ].--τῇ ὅγε δούλην. “ΟΥ 

ΠῚ} ΒΘ, ΤῸΓ ἰν}8 ρασί, 58}8}1 ἢᾶνθ τηδάθ 166 ἢΐβ8 βίανβ."" Τηΐβ ΤΘρο- 

το οὗ [η6 ργοποῦηῃ, ἰπ [η6 αι Υ οἰαυβ6 οὗ [Π}6 Βθηΐθηςθ, [8 ἃ ρϑγ- 

ἘἸΘΌΪΑΥ ΘΠ ρΠα585 ἀπ δἰθσᾶποθ. Α ἔγθοσ ᾿γαπϑίδιίοη υν 1} τηᾶ κα (μ}8 

ΤΟΥ͂Θ Δρραιθηΐ: ““ὉΠ1Ὶ Π6, ΒΌΟἢ ἃ ΟΠ6 885 ἢθ ἴβ8, 58:81} ἤαῦθ τηδάθ 

1Π66," ἄς. Ηθποθ ἰΐ 8 ἤθγθ διηρουθὰ ἰο ἀθποίθ σοηϊθιηρί. 
410-412. κεῖσε δ᾽ ἐγὼν οὐκ εἶμι, κι τ. Δ. “ἘῸΓ {ἘΠ ΠῚ 1 ἅτ ποί 

φοϊης---ηὰ ἰδ ννουἹὰ Ὀ6 ἃ τὨΐπησ ἰο τα ΚΘ ὁπ 6 ψτοῖῃ (6 γ6 1 ἴο ἀο 50 

---ο ργθρᾶσθ ἢἰ8 ὕθὰ." Τῇθ ἰθγπὶ κεῖσε ΥΤοῖδυβ ἰ0 (Π6᾽ ἀραγιπδηὶ οἵ 

ΡῬΑΓβ, τηθητοηθα ἴῃ γεῦβθ 391. ΟΌΒΟΓΥΘ, α͵50, [Π6 Γαΐαγα τηθδηΐησ 

Οὔ 1Π6 ργθβθηΐ εἶμε, ἃ σοηβυ ποθ οα ΒΟΟΚ ἱ., γθῦβθ 1609.---τνεμεσ- 
σητὸν δέ κεν εἴη. 'ΤῊΪΒ ΟἸαυδθ σΟΙη65 ἴῃ ραγθη ΒΘ ΘΔ Π]Υ, ἃ πα ΓΩΔΥ͂ 

Ὀ6 ΠΊΟΓΘ ΓΓΕΘΙΥ τοηἀογθᾶ, “ ἔννουθ δπουρῇ ἰ0 τη ΚΘ οη6 ψτοίῃ."- 

πορσυνέουσα. ΤΏΘΙΘ ἰ5 οΘοηδίἀογαῦ!θ ἀουδὲ ἩΠΘΊ ΠΟΥ νγα τηυβὲ τοδὰ 

ΠΘΙΘ πορσανέουσα, ΟΥἩ πορσυνέουσα. ΤῊ ἰοΒΕΠΠἸΟΩΥ͂ οὗ 106 ἀποϊθηϊ 
δτδιημ 8 Π5 8 ΠΊΟΥΘ ἴῃ ἴάνου οὐ 106 1δἰ(6γ.---ὀπίσσω. “ΕῸΓ 1Π6 
ἀἰπιθ ἴο 60Π16.᾽"--ἄχε᾽ ἄκριτα. “" ϑογονγβ ογονν θὰ (οσοίῃθΥ,᾽" 1. Ἢ.» 

ἃ σοηΐαξβοα τη8885 οὗἉ ἰγου 65, γθαυϊγησ πὸ δἀαϊίοη. 
414-417. σχετλίη. ““ΥτοιοΠ Θὰ νγοτηδη."--- μὴ χωσαμένη σε μεθείω 

“1,65ῖ, μβανίπρ ὈΘΟΟΓῚΘ ΔΠΚΤΥ, [ αθαπάοη {Π 66." ΜΟοΙΘ ΤΎΓΘΘΙΥ, “16βέ, 

ἵπ ΠΥ ΔΏΡΟΥ, 1 αὐαπάοη ἴΠ66."--τὼς. “4.5 Τη00}}.᾽"--Ως νῦν ἔκπαγλ᾽ 

ἐφίλησα. “ΑΒ 7ι5ὲ πον συθϑῖν Ἰονθά {ῃ66,᾽ ἱ. 6.» 1υϑὲ ὈΘΙΌΓΘ (δ6 

ΡΓΘβθηΐ τηοϊηθηΐ, ΟΥ̓, ὉΡ ἴο 1π6 ργαεβθηΐ {{Π|6.---- μέσσῳ δ᾽ ἀμφοτέρων, κ. 

τ. Δ. “Απά(οβὶ Π)ὴ ἀθνίβθ ὑδηθ αι! (δο]ησβ οὗ μαϊγθὰ δσαϊηβὲ [Π66 ἴῃ 
186 τηϊάβε οὔ θο(ἢ Ρδυ 68." ΟὔΒουν ἰῃδὲ μητίσομαι ἰδ ̓ 1ῃΠ6 Δογίβὲ 5ΒιὉ- 
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7αποῖῖνο, τυ ἢ η6 5πογίθηθα τηοοᾶ- νον], ἴῸΥ μητίσωμαι .----σὺ δὲ κεν 

κακὸν οἶτον ὄληαι. “ΕῸΥ ἔπου νγου]άβέε {Π 6 πὶ ρου βἢ ὉΥ δῃ 601} ἔαίβ." 
419-457. κατασχομένη. ““Ἡδνίηρ Θηγθίορθα μϑυβεὶΐ" -- λάθεν. 

“56 ββοδρεὰ {86 ποίϊοθ οὗ" ΟὐομΏρατο {8Π6 1μδιΐη ἐε{εἰ{1ὲ.----ἦρχε δὲ 
δαίμων. “Απά [ἴῃ8 σοάᾶεξβ δὰ {ῃ6 σαν." ---ἧκοντο. Οὔξεινθ 1ῃ8 
ΒΩ ΠΥ οὗ δηάϊηρσ Ὀαΐννθοσ. {Π|5 ἤπ6 δπὰ {Π6 βυσοθθάϊησ 0η6, ἰοΥΙη- 
ἴῃσ ψ»ῃαΐ {ῃ6 σγδιηγη 85 68}} λοπιαοἐείεμίοη. Ὑ αΥϊοὰ5 ΓΘΆΞΟΠ5 
ὨᾶγΘ Ὀδθη αββϑίσηθα [ῸΓ 115 υ56 ἴῃ ἴῃ6 ργεβϑθηΐ ᾿ἰπβίδῃςθ, [8 Ὀδβί οὗ 

ὙΒΙΟἢ ΔΡΡΟΔΥΒ ἴ0 Ὀ6 1παΐ ἰζ 15 τηϑαηΐ ἴο ἱπάϊοαΐθ {ῃ6 τηονθιηθηΐβ οἱ 

ἃ ἰαγρθ ὈΟΑΥ Οὗ ρΡϑυβοῃβ.--- ἀμφίπολοι. ὙΠΟΞΘ τηθηϊοηθά ἴῃ υθῦβ8 

143.--ὀλξπὶ ἔργα. “Τὸ {Π6]Γ [45Κ5,᾽" ὁ. 6., 1Π6 1. ἀν ἀυί168. 

ἡ δὲ δῖα γυναικῶν. “Βυΐ 516, πΠοὺΪ6 οπ6. οὗ ψοιηθη."--- δίφρον. 

“Α 56δΐ,"--φιλομμειδὴς. ““ΤῊΘ 51η116-Ἰον!ηρ,᾽) ἢ. 6., 1η6 σοάά6585 οὗ 

5Ιη1165 δπὰ Ἰονβὶϊπθϑβ. [ποουσθοί! γοπάθσϑα, “ Ἰδισῃίοτ-Ἰουίησ."- 

πάλιν κλίνασα. ““Ἡανίηρσ ἀγετίθα." ΜοΙδ ΠΠΈΘΓΑΙΥ, ““ πανὶηρσ ἐυτη- 

δὰ ὕ80Κ.᾽ 
428-486. ὡς ὥφελες αὐτόθ᾽ ὀλέσθαι. “" Μουϊὰ ἐμὲ ποὺ Παάβί ρϑῖ- 

ἰβῃδὰ {πῸῚ6.᾽" [1 Έθγαγ, “ΠΟ ἔποὰ οὐυρσηΐοβὲ 0 μᾶνθ ρϑυβῃθα 

1Π616.᾽"-- μὲν δὴ πρίν γ᾽ εὔχε. ““ ΑΒϑυτοάϊν, ἱπάοοά, ὈδΘίοτα {Π18, δἵ 

Ιϑαϑέ, ἴοι νγαβί ψψοηΐ ἴο θοαϑβί.᾽" ---φέρτερος. ΟΌΞΘΓΥΘ {Π|6 ποιηϊπᾶ- 
{ἰντ8 νυ [Πη6 ᾿πδηϊίνο, Π6 τοίδσθποθ Ὀθὶπσ ἴο {Π6 Ξ8ΠΊ6 Ρϑύβοῃ γγ0 

ἰ8 186 Βυθ]θοΐ οὗ {ῃ6 γϑτῦ.---ἐναντίον. ““Αραϊηβί [Π66.᾽ 

ἀλλά σ᾽’ ἔγωγε κέλομαι. ““Βαΐ (Π0), 1, [ὉΓ ΓΩΥ͂ ρατί, θ14 {Π66.᾿ Ιτυη- 
ἴφ4]. Ομ οὗ [88 5ομο)αβϑίβ Ξρθᾶκβ οὗ ἃ [0]} βίορ Ὀθίῃησ ρ]ασβὰ δῇϊεσ 
κέλομαι, ἴῃ εἤξοι οὗἩ νυ» ίοῃ σου]ὰ θ6 ἴο τηδκα {Π6 ἱπῆπιεἶνθβ πολε- 
μίζειν ἃπὰ μάχεσθαι μὰν 6 ἴΠ6 ἔοΓΟΘ οὗ πη ρογαίϊνεβ. 

498-448. μή με ϑυμὸν ἔνιπτε. “0 ποΐ 8.5581] Π16 ἴῃ 500].".--σὺν 
᾿Αθήνῃ. “ὙΜΊ 186 δἱά οἵ Μίπογνδ." ---αἀὗτις ἐγώ. “1, ἴῃ ΠΥ ἔστη, 

(584}} ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΘ)." ΞΌΡΡΙΥ νικήσω.---παρὰ καὶ ἡμῖν. “ὙΠ 5 
4150,᾽ 2. 6.) Οἡ ΟἿΓ 5146 8150.---φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε. “1,δἱ 

05, μανίησ τοι θὰ ἴο 1πΠ6 οουσῖ, δο!σηΐ Οὔγβοῖνεβ ἰπ {π6 ἐπᾶθδτ- 

τηθηΐβ οὗ ννγϑαάδα Ἰονϑ.᾽ 

ἀμφεκάλυψεν. ““Ἑπνταρί."--σε ἔπλεον ἁρπάξας. “Ἠδνὶηρ οδτ- 
τϑὰ {πΠ66 ΟΥ̓, 1 5αι]θὰ ἃννδυ."---ἐν τρητοῖσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν. 

“ΤΑΥ͂ ἄονγῃ ἴο 5660 οἡ [Π6 ροσίογαϊθα σους." ΤῊΘ ΤΘίθγθῃμοθ ΠΟΘ 

5 ἴο ΠΟΪ65 τηδᾶθ ἴῃ {Π6 51465 οὗ ἃ σουοῃ, [ΠΤΟΌΡἢ ὙνΒΙοἢ ἱποηρβ οἵ 

Ἰθαίῃμυ Οὐ σοτὰβ ὑῈΊΘ ραββϑά, ἴῃ ουάθυ ἴο βιρροτί {ῃΠ6 θ6ἃ. ϑ'οπη8 

ἢ ΤΏΔΚΘ [8Π6 ἰοΥπὴ Τοίδυ ἴο ᾿π]αϊὰ νγοσκ, θαϊ 115 15 ἸΠΊΘΥΙΟΥ. 

449-458. ἐφοίτα. ““α5 (πηθδητπη6) ννδηάοσίησ."" ---ἐσαθρήσειεν. 
«Ἠ68 τηϊρηΐ Θβρυ." --δεῖξαι. “Τὸ ροϊηΐ ουΐ.᾽"---οὐ μὲν γὰρ φιλότητι, 
κι τ. Δ. “ἘρΥ ΠΕΥ ψου]ὰ ποῖ, ἱπάθθά, να οοποθα]θὰ πἰπὶ ἐμτοῸ ἢ 

ΓΘ ἀβῆϊρ 9ὲ 21} δυθηΐβ. 1 ΔΠΥ οΠ6 δὰ βθϑθῆ ᾿ἰπ)." Οὔξοσνα ἴα 
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[Π6γ6 18 ὮΘΥΘ ἴῃ 1Π6 Ρῥγοίδβίβ, Οὐ ἢγβὶ οἰἴδι86, δῃ δ! ρβὶβ οὔ ἄν. ΤῊΘ 

ΡΟ ἄν 18 οτηϊ θὰ νυ 16 ἱπαϊοαινθ, νη θη ἴῃ6 Βρθάκθὺ ρυϊ8 
ουΐ οἵ 5Βίσιξ (ῸΓ 1Π6 τἴτὴθ 16 οοπαϊτοηβ δηὰ οἰγουϊηβίδηοοθβ βίαιθὰ 

ἴπ [6 ῥγοΐδβίβ, οὐ ὑνὨΐο (Π6 σοηβθαυθηΐ ἀθρθηάβ, αμὰ {{ 8 γΘργθ- 

Βθηΐβ 1Π6 δοίίοη οὗἉ [6 ἀροάοβὶβ ἱπάθρθῃά θη ῦ οἵ ΔΏΥ ΒυΟἢ ΓΘΒΙΓΙΟ- 

τἰοη8, ἃ5 ἰΓ ἰδ δά δοίθδι!ν πᾶρροηθα; γ ἢ} 16 σοπαϊτίοη ἰπ 1ῃ6 

ΡΓοίαβίβ σιαγὰβ 50 ΕΠ] ΟΙ ΘΏΠΠΥ ἀραϊηβί (ἢ 6 βυρροβίηρ ἔτοπὶ (8 ΤΌττη οἵ 

Θχργαββίοῃ τῃμαΐ ἰδ 18 πιθδηΐ ἴ0 Βροδκ οἵ 1ῃ86 {πη 85 πανυίπηρ ΥΘΔΙΪΥ͂ 

Ὠᾶρρθηθά. Ταΐβ τηοάθ οἵ ρυϊτίηρ (π6 δοίαδ] ἴῃ 16 ρίδ06 οἵ 1ῃ6 οοη- 

ἀἰοοηαὶ τοδὶ ζαιίοη ἰβ διηρμαῖίο, μὰ σῖνθ8 ἃ ποίίοῃ οἵ (6 οογίαἰ ηιῦ 

οἵ 1η6 σοπβϑαυθηΐ, {{ 1886 τοϑίσιοιίομ σοπίαϊηθὰ ἴῃ τη6 ἀροάοβίβ μδβαᾶ 
ποὺ Ἰηϊθσνθηθα, ΟὈΙηρᾶγθ ἴηυ., ΧΧχὶν., 29: “Εἰ ἀϊβιοϊοΥ Τὰοῖα οταὶ 
ορριωρπαίϊο, πὶ Τ΄. Οἰεποίίιι5 Βα ρθουν θα ἰββθί ;᾽ δὰ ἤογ., Οἀὰ., ἰὶ., 117, 27 : 

“Με ἐγιιποιι5 ἐἰϊαρδιι5 σεγεὗτο Βυβίυ!θγαῖ, πἰδὲ αωπιιδ ἰοίμπι ἀεχίτά Ἰ6γ 85- 
βοί." (Κῶλπεν, ὁ 868, 1.» Ρ. 476, εὐ. “76. 

451-401. φαίνετ’ ᾿Αρηϊφίλου Μενελάου. “8ῃοννβ 1561 ἰοὸ Ὀθίοης 
ἴο Μρηρίδιιβ, ἀθὰῦγ ἴο Μαϊΐβ." ϑΌΡρΙΥ εἶναι.---ὠποτινέμεν. ΤῊΘ ἰη- 
Πηϊῖνα [ῸΥ {ῃ6 ἱπηρογαῖϊνθ. Οὐηβυ]ὶ ποίθ οα ὕοῸΚ ἱ., γθυβθ 20.---ἢὃ 

τε καὶ ἐσσομένοισι, κ. τ. Δ. ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ γ6Γ88 287.--ἐπὶ δ᾽ ἤνεον, “αδΥθ, 
τῃθη, ρα 5. ἐμπογθαηΐο." Οὔβουνθ 1π6 δάνθυθίαὶ ἴΌγοΘ οἵ ἐπί, δηὰ 

1η6 σοῃιϊπαδα δοιίοῃ ἱπάϊοαϊθὰ ὈΥ 186 ἱπηροτίδοϊς, “3ᾶνθ ἰοπζ-οοῦ 

εἰπιθὰ μιά 5, (Ὠγτοιυρσίνοιι! 16 ἡν 016 ᾿οϑί." 

Α.42 



ΝΟΤΕΚΟΝ ΤῊΕΞ ΒΟΥΒΝΤῊ ΒΟ0ΟΚ. 

ΑΒΑΌΜΕΝΤ. 

ΤῊΕ ΒΕΒΑΟΘΟῊ ΟΕ ΤῊΞ ΤἸΕΟΛΕ, ΑΝῸ ΤῊΞ ΕἸΚΒῚ ΒΑΤΤΙΕ. 

Ὗπε σοάβ, 16 φυδῆίησ πϑοΐδυ ἴῃ [Π8 ΡΆ]866 οὗἉ 1ΟΥ6, ΘΟΠΥΘΓΟΘ 

δϑοὺΐ {Π6 Τ͵ο͵δη ὙΥΔΥ, ἀπ στο ὩΡΟῚ [5 σοπεϊπαδηοθ. «ῸΡΙΘΥ, 

ΔΟΟΘΟΙΑΙΠΡΊΥ, 5Β5πἀβ. ἄονγῃ Μίποτνα ἴο Ὀτὶπρ δθουΐ ἃ υἱοϊδίίοη οὗ 1ῃ8 

ἴτασθ. Τῇδΐ ρσοάᾶάθβ8β βου θΌροη ρουβαδάθβ Ῥδηάδγαβ ἴο δἰ πῇ 8ΔΠ 87- 

ΤΟΥ αἱ Μϑποίδυβ, ῆΟ 15 ννουπαθά, θυΐ ουτοα ὈγῪ Μδοῆδοη. δίθαη- 

ὙνΒ116, ΒΟΙῺΘ οὗ ἴῃη6 Ττο͵δη ΤΤΟΟΡΒ αἴζδοκ {πΠ6 αὐαθκβ. ΑΡΑΠΠΘΠΊΠΟΗ, 

ὍΡΟΙ 115, ΘΧ ὮΙ 15. 411 [Π6 404}11165 οὗ ἃ σοοά σϑῆθυαὶ): 6 τουΐθννβ 

1ῃ6 [ὍΓΟ65, ἃηα Δ͵ΥΟΌ565 [Π6 ἸΘδάουβ, ΒΟ ὍΥ ργαΐβθβ, δηὰ οἴῃϑυβ ὈΥ͂ 

Τρσοοῦ. Ναεδβίου 4150 ἀἰβιϊη συ ϊβη 65 Πἰηβ ΙΓ ΌῪ ἢἰβ Κπουν]θάρα οὗἉ τη}]- 

ΠΑΤΥ αἰβοῖρ!πθ. ΤῊΘ ὕνγο δΥμἶ65 οὶ Ὀδ. 16, ἀπὰ στθαΐ ΠΌΓΏΌΘΙΒ 

ΔΥΘ 5]αἴπ οῃ θΟΙἢ βἰᾶ68. : 
ΤἼῊΘ βαᾶιηθ δ  σοπίϊπιιθβ ἐΠγοΟῸρΡἢ {18 ἃ5 {ΠΤΟῸΡἢ [ῃ6 ἰαβὶ ὈΘῸΚ 

(45 1 ἀο068, 4150, [ῃτοῦρἢ 1[Π6 ἔννο [Ὁ] ον ίηρ, ἀηᾶ δἰμηοβὲ ἴο 1η6 δὰ 

οὗ [Π6 βθυθηΐῃ Ὀ0Ο0Κ). ΤῊΘ Β06Π6 15 ΠΟΙΠΥ͂ ἴπ {86 ρ]αΐη οὗ ΤΥΟΥ. 

1-4. Οἱ δὲ ϑεοῖ. “«Νον {Ππ6Υ, 1ῃ8 σοᾶβ.᾽" ΟὈβθυνϑ ἤ6τθ {Π6 ρὑτο- 
ΠΟΙΏΪηΔ] ΟΥ ἨΟΙΏΘΙΙΟ 1568 οὗὨ οἱ, {Π6 Ἰαΐβυ. δυῖ9 186. ἜΠ6 ρῥδγίϊο]8 δέ, 

ΡΙδοθά ἴῃ :}15 νγὰῪ δ 1η6 Ὀδσίππηίηρσ οὗ ἃ ρδυ  ΟΌ]Δ Υ Παγγαίϊοη, 8]- 

ὙγΥ5 ἀθηοίθβ ἃ σῇδηΡ6 {γῸΠ] Βοιηθίῃϊηρ [Πα ργθοθαβε.---ὀγορόωντο. 

“6 γΘ Βο]αΐησ σΟΏν ΘΥΒ6. διηοηρ ΘΙ 56 ]ν 68." ΟὈΒΟΙΥΘ {Π6 [ΌΤΟΘ 

οὗ 1Π6 τη! 416 Β6υΘ ἴῃ ἀθηοίίησ γΤθοίργοοδὶ δοίίοη. (Καληπεῦ, ὁ 864,1, 

εὐ. «7ε1[.) 6 πυηυβῖ ποῖ, ἃ5 ΒΟΙὴ6 σοιημηθηΐδίουβ (0, Τοίδυ (ΠΪ5 ἸΘΥΠῚ 

ἴο 1Π6 σοὐβ 85 βι{{ἰπρ ἴῃ ΘΟΌΠΟΙΪ, θυΪ ΓΠΘΙΘῚΥ ἃ8 σον υβίησ νυν ἢ ΟΠ6 

ΔΠΟΙΉΘΥ δ 106 οΟΪ056 οὗ ἃ θδπαμδί.---χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ. ““Οη {(Π6 
δοϊάθη ρανθιηθηΐ,᾽" ἐ. 6., Ο σοῦ ἢ 65 ρ] ΔΘ ὑροη {Π6 σοϊάθηῃ ρᾶνθ- 

τηθηΐ ΟΥ ἤοοΥ οὗ {Π6 Ρδ]δδοθ οἵ 70νθ. [Ι͂ῃ ὈΟΟΚ Ὶ., 426, [Π6 Τηδηβίοῃ 

οἵ Τυριῖοθυ 18 ἰθυπηθᾶ χαλκοθατὲς δῶ, Ὀὰϊΐ 1ῃΠ6γ6 1Π6 ἰάθα οὗ ἢγπηη658 

ἃηά 50] 1} 15 Τηθδηΐ ἴο Ὀ6 Θοχργθδβθά. Ἦδχθ, Πού ν συ, ἴῃΠ6 τοίδυ- 

ΘΠ6Θ ἰ5 ἴο ΓΟ Π655 δηὰ Ὀθαυΐν, ἀπ Δοοοσαϊησ]ν χρυσέῳ 15 οἸηρ!ον θά. 

πότνια Ἥδη. “ΤῇΘ τονοσθᾶ Ἢθῦθ." Τῇθγθ ἰ8 βοιπηθί μην 8508- 

Ρἰοϊουβ ἤθγα ἴῃ 1ῃ6 σοτηηοη τοδθίηρ "θη, Ὀδοδι 56 πότνια ἰ8 ἃ ΥΘΙΥ͂ 

ἱπαρργοργίαϊ δβριἐῃοϑὲ ἔστ Π6 αοα 6855 οὗ Ὑουτἢ ; ὈΘΟδι56, ΓΠΟΥΘΟΥ͂ΘΙν 
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Ἠσῦσ ΠΟΥΡΠΘΓΘ 6156 πῃ ΗΟΠΊΘΥ ΔΡΡΘΆΓΒ 85 τηϊἰβίθτίηρ ἴὸ 16 σοὰβ αἱ 

[ποὶγ θαπααθίβ, θὰϊ ἰβ γσθργθβθηϊθα ἰπ 9Π6 ρᾶτί οὔ (Π|6 ΠΙδὰ (ν., 722) ἃ5 

αἰϊοπάϊησ ὕροη 700 ; ἃπὰ ἰῃ ΔΠΟΙΠΘΥ (ν., 905) ἃ5 Ὀδιῃΐησ ἀπά αἰιίτ- 

ἵπσ Μᾶϊβ, δἴϑυ Ὠἷβ γουηὰ ἢδ5 Ὀ6θη οἰγοὰ ; ἀπά, ἤηΔ}}γ, Ὀδοδῦβο ἴῃ 6 

ΥΘΥΒΘ 8 πη 6 ΤΙ ΟΑἸ]]Υ͂ ἱποογγθοῖ, τη 6 ἀἰσατηπηαίῖθα (Όγπὶ ήδη, ᾿ῃμουρἢ αἴνθη 

ὃὉν Κηϊρῃῖ, θοίησ σοπάἀδπηηθα ὃν Ηδθυπθ. ΤῊΪ8Β ᾿αἰῖοσ βομοίδυ, [Π 6 τὸ- 

ἴΌΥΘ, σοη]θοίαγο5. ἐμαὶ Ἥρη 5 ἴη6 ἴτ6 τϑδάϊησ, δπά ἰῃδέ 1ῃ6 τιϊγὰ 

δπηὰ (Ὁυγἢ ὙΘΥΒ 65 ἀγΘ 16 ἱπίθυρο αι! οἢ5 οὐ Βοιηθ ταρβοάϊβε, 0 

ἀἰβηκθά 1η6 ϑηάϊησβ Ἥρη ἀπά Ἥρην ἱπ ἔν Βιιοοθββίν Ἰΐηρβ. 
νέκταρ ἐῳνοχόει. ““Υ͂α5 Ρουγίησ Οὐ προῖδγ." Μοτγθ {ΠΟΥ ΠΥ, 

“χγ85 Ρουτίηρ Οὐΐ ΠΘΟΙΔΓ [ὉΓ ὙὙ]Π6.᾽--χρυσέοις. Το Ὀ6 ργοπουπορᾶ 

ἃ5 ἃ ἀϊββυ 0 16.---δειδέχατ᾽. ““Καρὶ ρῥΙοάρσίηρ." ΡΙ]υροτγίδος ἰπ 186 

86η586 Οὗ {Π6 ἱπιροτίδοϊ. 

ὅ-θ. αὐτίκα. ““Οἡ ἃ 5υδάθη,᾽" ὑ. 6., ποὺ νγαϊεῖπρ ΤΥ ΔΗΥ͂ ρᾶγ- 

ΓἸΟΌΪΑΥ ΟΡροτΤ᾿ΠΙΥ.---ἐπειρᾶτο. ΟὈΒΘΥΥΘ 1πΠ6 ἴοτοθ οὗ 16 τηϊάα]θ. 

ον δπἀθανουτγθὰ ἴο ἀο {158 [Ὁ 1ῃ6 Γυσῃθγαηςσθ οὗ ἢἷδ οὐν βϑογοΐ 

νθγβ. ΤΠ ἱπιροτίδοϊς, ἰοο, ἀθποῖθβ ἃ βοιηθναΐ ργοϊοηρσοά δἰζθτηρί. 

--“παραθλήδην ἀγορεύων. ““ϑροακίπσ ν» ἢ βἰἀθιοησ ἸΘΟΚ," ἑ. ἐν 

ἈΒΚΆΠΟ6Θ, ἰῃ Β6ΟοΤοΐ ΓΠΟΟΘΚΟΤΥΥ͂, ἃ8 Ορροβϑᾶ ἴο δῦ ἀπά ὀρθὴ δἰΐδοκ. 

ΤὨΪΒ ἰβ Ῥαββονν᾽᾿β δχρδηδίίοῃ, ἀπά ἄρρϑᾶῦβ ἴῃ 6 πιοϑὲ βδιβίδοίουΥ,. 

ΤΙ ἀποίθηΐβ ἐμθιηβοῖνθβ ν το αἀἰν ἀθὰ ἰπ ορίπίοπ 8ἃ5 10 16 τηθδηίη 

οἵ παραδλήδην. ΑΡΟΙ]οηΐα5, ἰπ ἢ5 Ηοιϊηστίς 1Θχίοοη, θχρίδίηβ ἴξ ὈΥ͂ 

ἐξαπατητικῶς, ““ ἀΘΟο ΘΙ ΓΓ]ΪΥ ;᾽) ἀπ ῬΟΥΡΌΥΤΥ (Θμαϑβέ., 16) ὈΥ͂ παραδολ- 
ἐκῶς, “ἴῃ [ῃ6 νγὰγ ΟΥ̓ σοτῃρατίβοῃ,᾽ ἑ. ε., σοιηρατίησ τ 6 οοπάποΐξ οὗ 

γϑπὺβ ΜΠ 1ῃδἱ οὗ Τπ0ο δηᾶ Μίποσνα. ΤῊ Ϊ5 ἰαϑὶ τποᾶϑ οὗ δχρὶδὶπ- 

ἱπσ [6 ἴθση ἰβ δαορίοα ὈγῪΥ Μαάδτηθ Πδοῖθσ ἀπά 088. 

7-8. ἀρηγόνες. “Ἠξε]ροΓβ." ϑροκβϑη ᾿γοῃίθδ!!ν. (Ϊ0γ6 ργοοθϑᾶβ 

ο 5[ονν 1ῃδΐ (ΠΘΥ͂ ΓΘ πὸ ΠΘΙροΥ5 δῖ 4}}, ἰῃ οοπηραγίβοη νυν ἢ Ὑ ὁπ. 

-᾿Αργείη. 10πῸ 18 Π6γΘ σδ]]6α 1ῃ86 “ Ατρίνθ," ἴτοπὶ ἤΘΥ θδίηρ 1Π6 

παίΐοῃδὶ ἀθ ἐν οὗ 1ῃ6 Αὐρῖνϑ τδ0ε.---᾿Αλαλκομενηΐς. “ΤῊΘ ΑἸ4]οο- 
τηθδηδδη.᾽ Ασοοογάϊησ ἴο ΑΤΙ βίο, {Π|8. ΘριτΠϑὶ 18 ἀθγν θα ἔτγογη 

16 Βαοιίδη ἴονγπ ΑἸΔΙσοπιθΠδ5, ΥΠΘγΘ Μίπογνα τῦᾶβ ρδυ ΟΌΪΑ ΤΥ 

νγυβῃϊρροα. ΤὨΐβ ἰονγη νγὰ5 ΠΘΆΥ {Π6 [,4Κ6 ΟΟρδῖβ8, πὰ ἴο 1{Π6 Βουῖ- 

οαϑβί οἵ σβωτοηθα. Ομ ουβ ἀθάμσοθ 1ῃ6 ἴθτιη “τσ ἀλάλκω, “ ἐο τσατὰ 

οἵ," ὅθι τηδκθ ἰΐ β᾽ σῃν “186 συδγάϊαη σοάάθ58 :᾽ θὰ {η6 ΘΧρίαπᾶ- 

ἐἴοη ἤτγβέ σίνθη 18 ρσϑίδυδο!θ, βίποθ ἴδ Ῥγθβθυύνθβ 16 δπδίοσυ τ ἢ 

Ἥρη τ᾽ ᾿Αργείη. 
9-11. ἀλλ᾽ ἦτοι ταί. ““Απὰ γοΐ (656, ΤΟΥΒΟΟΙΉ.᾽» Οὔδβεονθ {παὶ 

ἧἦτοι 15 ὮΘΤΘ ἰΓΟΠΙΟΔ], 18 ἀρηγόνες ἴῃ 6 ΞΘ ΒΘΥΘΠΙΠ.---νόσφι. “Αρατί 

ἵγογη Ὠΐτη,᾽) ὁ. 6., ἴγοπὴ Μϑπο]δι15.---εἰςορόωσαι τέρπεσθον. ““ ἈτηΏ 56 

{Ππϑιηβοῖνοβ Πἢ Ἰοοκίησ οη,᾽ ἢ. δ., ΤΩΘΤΘΙΥ ΙΟΟῸΚ ἄοννῃ Ὁροὴ ἘΠ 6 ΘΟ 

δαΐ ϑοίννθθη Μοπεοῖδὺβ ἂπα Ῥατγίβ. ϑϑιΠοὰΐ ἸΘπαΐπρ ΔΗΥ͂ αἰά ἴο 16 
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ΔΟΥΤΏΘΥ.--τῷ δ᾽ αὖτε. ““ ὙΠ [ῸΓ [Π|5 (ὙνΑΥΓΙΟΥ), οα 186 οἴμθυ μδηᾷ. 
ἢ. 6.) ΤΟΥ Ῥατῖβ. 78 Πᾶνθ Πϑύ6 {Π6 δροάοβίβ ἴο δοιαὶ μὲν Μενελάῳ.-- 

αἰεὶ παρμέμδλωκε. ““ ἜΥΘΥ ΘΟΙΠΘ685 ὈΥ 5 51468,᾽ ἐ. 6., ΘοΙη65 ἃπᾷ ἰδ Κ88 
ΘΓ δίδίϊοη ΕΥ̓ Πἰβ βί46. ΟὈΒΘΥΥΘ [Π8 ἔοτοθ οὗ παρά ἴπ οοτηροβίτίοη. 

192-160. ἐξεσάωσεν. “51:16 Πᾶ5 ὈΥΟυρΡῊΣ Ὠΐτη ΟΥ̓ Ξαΐδ."".-ϑανέεσθαι. 

“ΕἸΤηδΐ Β8 νγὰβ σοΐηρ ἴο ἀ186.᾽---ἀλλ᾽ ἤτοι νίκη μέν. “5111, (πού ἢ- 
βίαπαϊηρσ {Π15,} 1Π6 νἱοίουυ, ἴῃ ἰχαΐῃ, ὈΘ]οησβ,᾽" χα. ὁ. 6., ποῦν ἢ» 

βίδπαϊηρ 1Π6 ἀηέανουτὉ]8 Οἰγουϊηβίδ 885 ἈΠΑΘΥ ἡ ΒΙΟἢ 6 Ἰαθουγϑα, 

ἴῃ μιανίης ἴο οοπίθηα, ππα] 464, ἀραίηβί ἃ βοά4655 ἃ8 Ὑ}6}} ἃ8 ἃ ΤὩ0Υ- 

14].---ὠὋῤραζώμεθ. ΟΌὈΒΘΓΙΥΘ {Πᾶΐὶ φράζω ἴῃ [886 τη! 416 Πᾶ5 [ῃ6 τηθδηΐησ 

ΟΥ̓ ““1ο Δα! θαγαίβ.᾽"---ὅπως ἔσται τάδε ἔργα. “ον {π656 ἀοίϊηρβ 
Β[8}1 τὑτη οὐΐ,᾽ ὁ. 6., ὑναΐ ΙΒΒῸ6Θ [ΠΥ 588}} ΠᾶΥβ, ἀπά ἢονν νγ8 ἃ16 

ἴο δ]Ὰ ἴῃ Ὀτὶπρίησ δϑουὺΐ ὑπᾶΐ 5586. 
ἦ ῥ᾽. ““ὙΜΝΒΘΙΠΘΥ, ΠδΙΉΘΙΥ." ΟὈΒΘτγυθ {παΐ ῥά 15 ΠΘυ6 Θσυρ᾽ ηδίουυ. 

-π-φύλοπιν. ““ Ὠΐη οὗὨ θαῖ116.᾿ ---ὄρσομεν. ““ 8 588}} ἀτοιβ8.᾽"---βά- 
λωμεν. ““888}} Ἰηἰγοάμοθ." [ΘΓ], “51.811 ἤτον." ΤῊ νϑτῦὺ 
ϑάλλω 18 σΘΏΘΥΔΗΥ ΘΙηρΙοΥα ἴῃ βρθακίηρ οὗ τηδΐθυϊαὶ οὈ]θοῖβ : ΠΘΥΘ 

φιλότης 15 ΠρυγαίνοΙν τορατάθα ἃ8 βυοῇ. 

17.-19. εἰ δ᾽ αὖ πως τόδε γένοιτο. ““ΑΠπα 1, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ, {ῃ15 ([ ἴο τ 

ΘΟΌΪ56) 5881} ΡΘτ Δ Π06 Ρουθ." ΤΠ Θοπηοη ἰδχὶ 88 εἰ δ᾽ αὕτως, 

ΤΟΥ νΐοἢ ὙΥ ΟἹ, ἴῃ ὨΪ5 Ἰαΐθβδὶ θαϊτίοη, σῖνϑβ εἰ δ᾽ αὖ πως ἴτοτῃη ΑΥΪ5-» 

τατο 5, ἀπ ΜΒΙΟΣ νγ6 ἢᾶγθ ἤΘΓΘ δἀορίθα, νν] 1 ϑριίζηθυ. Τ|15 ἀ6- 

οἰάθαΙν ἴο 06 Ρτθίβισθα, ἃ8 βΒῃονίηρ ἃ ᾿υγκίησ νυ δ οὴ 1Π6 ρατί οὗ 

7ονβ ῃδύ ΒΌΘΝ ἃ ΓΘΒῸΪΌ 85 1286 ΟΠ6 ΠηΘ ΠΕ ΙΘΠΘΑ ΤΠΔΥ 4 Κ6 ραᾶθθ. Τὴθ 

ΘΟΙΠΠΊΟΙ Τοδάϊηρ ἰ8 ΟὈ) ΘΟ. ΟΠ 4016, οα ἃοροοπηῖ οὗ [ῃ6 Ουχηῦγοι5 δοοὰ- 

μηυ]αίίοη οὗ αὕτως (1. 6.. οὕτως) τόδε. ἘΒαϊϊτηδπη, Πον νυ, ἀθίθη 8 

1, ἃηἀ 5665 ἰ0 ρσοΐ τἱὰ οὗ 16 δοουτϊηθ]αίίοη Δ] 464 ἴο, ὈΥ ΥΘίδυυϊη 

αὕτως (ὙΪΟΙ ΒΘ ΠΠΔΚ65 Θαυϊν]θηΐ 10 ὁμοίως) ἴο πᾶσι, ἃπᾷ ἰγᾶπδβαῖθ8 

85 [ὉἸ]ΟΒ : “ΠῚ πονν 1185 Ὀ6 ρΡ]Θαβὶηρσ ἃπα ὩΡΥΘΘΔΌ]6 ἴο 8}} οὗ γοὰ 

ἴπι ἐδε βαηιδ τσαῳ (5 ἴὰ 15 ἴο τη6,) [6 τηδυ,᾽" ὅσ. ([μεχὶϊ., Ρ. 175, εὦ 

Εϊδιίακε). Βαῖΐῖ, ἃ85 ΞΡ ΖΏΟΥ Το ΚΒ, {Π6 ΟΟΙοοαίΐοη οὗὨ 1Π6 ννογάϑ8 

π᾿ 186 11Π6 15 ΠΟΒ1116 ἴο 1μ}8 ἱπίθυργθίδιοη, ᾿ 
ἦτοι μὲν οἰκέοιτο. ““ΜΔΥ͂ Ὁ6 ἱπῃαῦϊθα ἰπ4θθα,᾽" ἡ. δ.) ΓΏΔΥ σΟπἐϊη 8 

“0 θ6 ἱπῃαθίϊθα, πὰ ποΐ [411] Ὀθηθαίῃ 1μ6 ἴἿὉ6. ΤῊΘ ορίαϊϊνα ἤθτρ 

ἀθηοίθβ. ποῦ ἃ ὑυ]8ἢ, 858. ΒΟΙῚΘ τηδἰηΐαϊη, θὰϊ ἃ ΠΊΘΥΘ Βιρροβιίτίοη, 

νυ μουν Δ ΠΥ ποίϊοῃ οὗ [Π6 τϑα]ζαίϊοη {μϑγθοῦ; δηᾶ 9006 ΡυΓΡΟΒΘῚΥ 

ΘΙΏΡΙΟΥΒ 115 απἀδοϊάθα Ἰᾶηρσυᾶρθ, παΐ ἢ ΓΔΥ ἴΠ6 ὈΘίΐου οοποθαὶ 
Ὠΐβ οὐ ΤΘΒΟΙνΘ, ΔΙΓΘΔαΥ τηδ46 ὉΡ ὈΥ̓͂ ῃἰη. ΤῺΘ 5816 ΤΥ ΠΠΑΓΚ ἂρ 

ΡΙ65 ἴο ἄγοιτο. πῃ 1Π8 βυσοροάϊηρ [|ἰη6.---αὖτις. ““Βδ0Κ,᾽" 2. ε., ἴα 

ατθεσβ. 

520-24. ἐπέμυξαν. ““τοαπθα {ποτϑαῦ νυ Ἰἢ ΘΟΙΩΡΓΘββϑα Ἰρ5." ΤῊΐ8 
ἱβ ἰηίθηάθα ἴο τηᾶκ ἱπάϊσηαίίοη οἡ {Π6ὶγ ρατί. ΤῺ γοτὺ ἐπιμύζω 
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ὈΓΟΡΘΓΙΙΥ͂ ΤΏΘΔΠ8 ὁ ἐο πιαΐε ἐδε βοωμπὰ μῦ, μῦ,᾽" ““ἰο πιμιτπνιτν τοϊὰ εἰοσεὰ 

ἰΐρα." ---μεδέσθην. “ἍΜ ΕΥΘ ἀδνί βίην." --- ἀκέων. “51|Θηι." --- ύρει. 
“Ὑ 88 ἰακίηρ ροββϑββίοῃ οἵ "ϑῖ."--Ἥρῃ ὁ᾽ οὐκ ἔχαδε, κι τ. Δ. “ΠδΓΥ 

Ὀγθαβὲ, μβούνθυϑυ, ἀϊὰ ποὲ οοηίΐδίη 1185 υυγδεὶν ἴον Ζ8η0,᾽ ἑ. δ.. [6 Ὀγραβὲ 

Οὗὁ πὸ σου]ά ποὲ σοηίδίη, οΥ ΚΘθρ ἴῃ, 115 σταίη. 8 μᾶνθ σιύθη 

Ἥρῃ ἴῃ 16 ἀαίϊνο, νυ Θρ χπου, ννῆο {ΟΠ ον 5 ΕἸυϑίδιυβ. ἀπὰ 1ῃ6 

γϑηΐοθ Μ5. Τὴθ σοτημηθη ἰθχὶ μὰ5 Ἥρη π᾿ 16 ποιηϊπαίϊνο, αηὰ 
στῆθος τ 6 ὈΘΟΟΙΏ65 ἃ ὙΘΙΥ͂ αὐ κυναγὰ δοσυβαίνθ οὗ ΠΘᾶΥΘΥ ἀθῆηΐ- 

τίοη. : 

360-929. ἅλιον ἠδ᾽ ἀτέλεστον. ““ἘΤΟΪ 1655 ἀηἀ ἱποοιηροίθ."" ---ἰδρῶ. 
ΤἼΘ δοχητηοη ἰθχὶ πδ88 ἱδρῶτα, Ὀὰΐ {18 ΙΔ 167 ἔοττα ἰβ ροβί- Ηοτηθσίο, 
ποίν βίαπαϊηρ [Π6 δυϊῃοΥ Υ Οὗ Ῥάββονν, δηᾷ ἢγβί ρρθᾶγβ ἴῃ Ηθ- 

δβἰοά (Ορ., 989).---ὖν ζόρωσα μόγῳ. ““ὙΥΒΪΘῊ 1 Βυγθαιθα ᾿ῃγουρὰ 10}}.᾽" 
ΟὈΒΘυΥ͂Θ ΠΟΥ 1Π6 οπβίγυοσίίοη οὗὨ ζόρωσα, ᾿ἱῃγουσᾷ 1μ6 τηϑάϊυτη οὗ 

τὴ6 γχοϊαϊίνθ, υἱἢ (6 δοουδδίϊνθ οὗ 115 σοσῃαΐῖθ πουη.---καμέτην. 

“αθουγοάᾶ,᾽" ἡ. δ., σχεσθ ζαϊ σα θα. -ττκακά. “" ΒΟΌΤΟΘ Οὗ ΤΠΔΠΥ 8ῃ 

᾿ οΨ}." ΤῊ ἴθτμῃ κακά 15. ἤθσθ ρξ ἴῃ δρροβίιοη ἢ λαόν, ἀπ 1Π6 
Οἷσταὶ 18. διηριουθὰ ἴο ἱπάϊσαΐθ 1Π6 ΤΩΔΏΥ͂ ΘΥἹΒ ν᾽ Βίοη [Π6 ατθοΐδῃ 

ἔογδθβ ἃ΄8 ἀεβεϊηθα ἰοὸ ἱπῆϊοϊ ὕροη [ἢ 6 Ὑτο͵δη8.---ἔρδ. “0 ἱξ,᾽ ἡ. δ.» 
ΘΧΘοῦΐΘ ΠΥ ἰηϊθπαάθα ρυγροβθ.--- ἀτὰρ οὔ τοι πάντες, κ. τ. Δ. “Νεονυ- 
Θυίἢ6 1655, τγθ, 811 1ὴ6 ταϑβὶ οὗ 1ῃ6 ροάβ, νν}}} οϑυίβί ν ποῖ δρρὶ δά. 

Οὔβουυθ {πδΐ ἐπαινέομεν 15 ὮΘΤΘ 1Π6 Θρὶς ἴοτπι οὗ 1η6 ζαΐαγα, ἴῸΥ ἐπαι- 

νέσομεν, ἃπὰ 15 σοπβίτιῃ θα Δυ5ο] 6} 0, Πποὺϊ ἃῃ δοουδβαίνθ οὗ (ῃ6 

οὈὐθοῖ. ῳ 

391-38. τί νύ. “Ἰὴ ψῇηαΐ Υ πονν."--σε ῥέζουσιν. “0 υὑπίο 

1η66.;--ὅτ᾽ ἀσπερχὲς μενεαίνεις. ““ΤδΒαΐ ποὺ Ἰοηρσαβὲ Ἐποθδβι ΠΡΊΥ.᾽ 
ΙΓ ὅπὰ Ῥαββονν θοίῃ τορατὰ ὅτ᾽ 8ἃ5 οοηϊγαόδίθα ἤθγθ [ΠΌΤ ὅτε. 

ὙΤΠΙΘΥβο, ΠΟΥΤΘΥΘΥ (ὁ 321, 2), τη Κ6β ἴδ δὴ οτἱσίηδὶ Τουτη οὗ ὅτε, 
ὙΠ Ποὺ ΔΗΥ͂ Θἰἰβίοη. Α5 τϑραγὰάβ {Π6 ἴογοθ οὗ ἀσπερχές ὮΘΥΘ, γγ8 
μάν ΤΟ] ονν δὰ τὴ6 δ ΠΟΥ Υ οὐ ΑΡΟΙ]Οπὶα5 (ες. Πσοηι., 8. Ὁ.), 80 
Χρ δῖηβ ᾿ξ ΌΥ συνεχές, ἀδιάλειπτον. Τὶβ ΡΓΟΡΘΥ τηθαηΐης 15 “ΠΟΙΥ," 

ἄχτο., θυϊ 115 Ἰάδα 15 πορρὶ ἐηρ] δα ἴῃ θβονρεαᾳ -τείχεα μακρά 

“6 ἸΟΙ͂Υ νν8}}5.᾿ 

ὠμὸν βεδρώθοις. “ Θουϊάϑι Θαΐ γανγ,᾽ ἐ. 6., σου ]άβὲ ἀθ νοοῦν ἃἸϊνθ. 

Πτηϊταϊοθαὰ ὈΥ ΧΟΠορἤοη, «4παῦ., ἰν., 8, 14, τούτους, ἦν πως δυνώμεθα, 

καὶ ὠμοὺς δεῖ καταφαγεῖν, ἀτπιὰ 450 1π Πείϊζορι., 111., 8, θ.---τότε κεν χόλον 

ἐξακέσαιο. ““ΤΏΟΘα τηϊσηίοβὲ τηθη, ρουοῃδποθ, ἀρρθαβ6 ἐμβίη δηρϑτυ." 

ΓΒ τηθαπίηρ οὗ {πη 6 ὑγῇο!θ βθῃΐίθῃοθ Ὑ}1}}} ὈΘοοτη8 Ρ δῖ ΠΟΥ ὈΥ ἃ 81- 

τα σοπηθηΐ ΓΊΟΥΘ ἴπ ΘΟηΒΟΠΔΠη6Θ ΜῈ ΟΌΤ Οὐ ἰάϊοτη, ΠΆΓΉΘΙΥ, “1 ἀ0 
ποῦ τῆϊηκ πὲ ἀπο νυ ἀρρθαβθ, οὐ ϑαιϊίαΐθ, [Ὠΐη6. Δη σου ὈΠῚ} το ἢ 

5411 αν ἀδνυουσγθᾷ αἰΐνθ Ῥυίδι,᾽" ὅἄζο.--- νεῖκος. “ΑἸοτοδιίοη."- 

μέγ᾽ ἔρισμα. “Α στθαΐ ΒΟΌΓΟΘ οἵ σοπίθηιίοη." ΟΌΒΘΙΥΘ ἐμαΐ τεῖκε; 
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͵ἰβ ἃ ργθϑϑθηΐ δ) θυοδίίοη, ἔρισμα ἃ ΤΟΥ Ἰαϑίϊησ βύγ8. ( ἩγοϊΓ, «ὦ ἴσα. 

ΤΟ]. 11., Ρ. 238, οἄ. ζει.) 

40--48. ὁππότε κεν. “ΤὮΘ 5816 85 ὅποταν, ““ ῬΏΘΏΘΥΟΓ.᾽ " ---πόλω 

τήν. Ἐὺγ ταύτην πόλιν. ““Τἢαΐ οΟἸτγ.᾽" --ὖθι τοι φίλοι ἀνέρες, κ. τ. ἃ 

“ἌΠΘΓΘ πιθῃ θα ἴο ἴΠ66 αν θθθῃ ὈΟση." ΤῊ Τϑίδγθποβ 15 ΠῸν 

ἴο ΔΠΥ͂ ΡΑΙΓΙΘΌΪΩΥ Οἰἵγ, ΜΥσΘΘηΘ ΓῸΓ ΘΧΔΙΏρΡΙΘ, Ὀὰϊ 10 ΔΠΥ͂ ρ]Δο6 ἴ{ 

ΘΘΠΘΓΔΙ, ἃ5 ἀΘ 8 Υ [0 {1π1Π0 85 ΤΙΟΥ͂ ἰβ 10 Τυρ {6Γ.---μή τι διατρίθειν, κ. 

τ. Δ. “Ὁ0ο ποῖ δἵ 8]1] γοίαγα ΤΥ δΔῆρου, Ὀυΐ ᾿6ἵ τὴ6 810Ππ6.᾽ ΟὈβοῦνε 

1μαΐ διατρίθειν 15 ὨΘΥΘ ΘΙΠΡΙΟΥΘα ΔΟΒΟΙυΪΘΙΥ͂ ΓῸΓ 1068 ἱρά 6, 

(Οομράγα θΟΟΚ 1., 829.)---ἐᾶσαι. 'ὮΘ ᾿πῆπη!|ν8 ἀραίη ΓῸΥ {Π6 ᾿Τηροσᾶ- 
{ἶνθ, δηα {Π6 νϑυὺ υϑεἃ δοβοϊυ οὶ ῦ τ Πποὰΐ ὉΠΟΙΠΘΥ στ σογθίηθᾶ 

ὈΥ ἰζ ἴῃ 1ῃ6 ἱπῆπηϊῖνο. 

καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα, κ. τ. Δ. ““ἘΌΓῚ 4150 Βᾶγα σταηΐθα {Π15 πηΐο 
{Π66 οὗἉ ΤΥ ΟἼἢ ἔγ88 1}, τυ ἢ 50], ἱπάθθα, ἀσαϊηβί 11,᾽ 2. ε., ᾶΥ 6 

δταηΐθα {Π66 {η6 ρον ὺ οὗ ἀδββίγουϊηρ ΠΥ ΟἿ ΏΘΤΘ ΠΊΘη ἀθδγ ἴο 

ΤῊΘ 816 ὈΟΙΠ. ϑ'01η8 Οὗ [ῃ6 Ξομο] αϑίβ, δηὰ δοηρσ υν]ἢ τὨθτὴ Ἐπ αβὶδ 

τὨϊι5, βίσινα ἢατὰ ἴο σπου γμᾶὲ ἰΠΘΥ ΘΟΠΒΙ ΘΓ ἃ σοηίγδα!οιοη ἰῃ ἡ 

1η6 νγοτὰβ ἑκὼν ἀέκοντε ϑυμῷ: ΤΏΘΙΘ 15, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, πΠῸ σοηίϊγδαϊοίοἢ 

αἵ 81] ἰη θη. Ὑῦᾷ'αχ 40 τηδην (Ὠΐπρ5 οὗ ΟἿ οὐ ἢ ἴγθθ γ}1}}}, ἀπ ψ] ἢ- 

ουὖΐ σοιῃρυ βίοη, νυ] Οἢ νγ6 πον θυί 6 1655 40 ὙΘΤΥ τοὶ ποΐδητ!Υ. 1Π6 

βτδτητηδγίδη ΤΥΥΎΡΏΟΗ, τη ἰδ π δυβίδηαϊηρ [Πῃ6 Ρά55Ά56, Γη866 ἃ ἰδ ρἢ- 

8016 σογγθοίϊοη ΠΟΥ, ΠΔΙΏΘΙΥ, δῶκ᾽ ἀέκων. 

44--49. αἱ ̓ γὰρ πόληες. ... τάων, κ- τ. Δ. “ἘΡΥ ὙΠδΐαρυϑυ Οἰ1168 

ἐννν Οὗ [Π6856,᾽ ζἄο. ΟΌΒΘΙΥΘ ΠΟΙ {Π6 ΡΟ ΑΥ σοηδβίγαοίίοη οὗ 1Π6 

τοϊαῖῖνθ. ΤῊΘ δομηπιοη Δυγδηροτηθπί γου]ὰ 06, τάων γὰρ πολήων αἵ, 

κ. τ. ἃ, “ΤῸΥ οὗἉὨ [056 οἰτ᾽65 νη ϊοῆ," ἄο. ΤῊΘ ργθβθηΐ οο]]οοδίίοη, 

ΒονγΘΥ υ, ΡΙο65 16 βυθβιλαπειννθ, ἡ ὨΙΟἢ ἸΟρΊΘΔΠΥ 5 ου]α Ὀ6 Ἰοπθά ἴο 

1Π86 ἀριποηβίγαϊνθ, ἰῇ 1Π6 Β81Ὶ6 Οἰδιβθ δηᾶὰ οἂβ6 νυ ἱἢ 1Π6 ΤΟ]ΑῦνΘ. 

ΤἼΙΒ 18 ἀοπα ἰῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο την ἔουνγαγὰ 1ῃ6 ἀθιηοηβίγαςζινθ οἰδυ58 

ΤΩΟΥΘ «ΓΟΤΟΙΌΙΥ.--οναιετάουσι. “ΑΥΘ Βἰζπαϊθα.᾽" ΟὈΟΙρΑτα θΟΟΚ ἰΪ., 

620. 

μοι πέρι κῆρι τιέσκετο. ““Ὑν88 ΘΒΡΘΟΙΑΙΠΥ δβίθοιηθᾶ ὈΥ͂ 8 ἰῃ 
Ὠθατὶ." Ὑε μᾶνβ γσίνθῃ πέρι ἤθὺθ [ἴη6 ἴὍγοΘ οἵ δὴ δάνϑσὺ, νυ ἢ 

Ηθυηθ,  οΙ, ΝΙΖβο οι (αὦ Οἀ., ν. 86), πα οἴῆδυβ, ἀῃὰ αν τοσασαθα 

ἰδ ἃ5 ϑαυϊναϊθηΐ ἴο περισσῶς. ΤἼΡ δοσθηΐ, δοσογαϊ ΡΥ, 15 ρΙασθα οἢ 

106 Ρϑηυδ. ϑρίἔζποσ, ὁη [ῃ6 ΘΟΠΙΓΔΓΥ͂, [Δ Κ65 περί ΤΥ ἃ ργθροβίτίον 

ΤΟ] ον δα ὈΥ 115 0886, δηά ρσῖνϑβ ἴὉ 1ῃ6 δοσθηϊααίίοη οἢ ῃ6 ἢπᾶ] 50]- 

Ι4016θ. ΤὨΐβ, βοσσθνθυ, νγδηΐβ [ΌΤΟΘ.---Ἴλιος ἱρήῆ. "ΓῊΪΒ ΠΟΥ ΟΟΟῸΥς 

Ὸγ 1Π6 ἢγβι ττ6. Ηδυπθ ταραγαβ ἱρή ἃ5 δαιίναϊθηΐ ἤΘΓΘ, ἰη δῆδβοι 

ἴο ργαείατα. Νοῖ 58ὸ. ΤῊ δριιποῦ ἴῃ σαδβίίοη ἰβ τηθδηΐ ἴο ἱπαϊοαῖθ 

ἃ ΟἸΕΥ͂ ΘΟΠΒΡΙΘΌΟῺΒ ΤῸΥ {Π6 ννουβῃὶρ ν Ὠϊοἢ ᾿ξ ΥΘηάθΥ8 ἴο 1ῃ6 σοῦ. 

ἐὐμμελίω, ““ αοοά δ {Π| ἀ5ιιθη- ἃ πα] βρθδν." ΤῊΘ ρο0]8 οἵ {ἱε 
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δποίθηΐ ΒΡΘΔΥ νγὰβ οΟἴἴθη 16 βίθπι οὗ ἃ γουῃρ 8}, βίτρρεὰ οἵ [15 
θΑΥΚ δηὰ ρο]βῃθά. Ηθποθ ἐῦμμελέης ὈΘοομιθ85 δὴ Ηοπιθτίο δρίτμοὶ 

ΤΌΣ ὙΨΆΓΓΙΟΥΒ ; ἃπὰ ἢθη66, ἴο0, μελέα, ““1ῃ6 Δ5}}-1γ668,᾽ 8180 βίρηϊῆοϑ 

“ἃ ΒΡΘΆΓ."---δαιτὸς ἐΐσης. ““ἼΠ6 Θαυδὶ [δαβί.᾽" (ΟΟΙηρᾶγθ ποῖ οα 
ὈΟΟΚ ἰ., 403.) Δοοοταϊηρ ἰο ἘΓηδϑβίϊ, [18 ὙΘ 56 ΟἸΘΑΓΙῪ ργονθ8 ἰμᾶὶ 
106 νγνογὰβ δαιτὸς ἐΐσης Τηθᾶπ ΟὨΪΥ ἃ το οὐ σοοὰ τϑραβϑί. Νοὶ 580, 

ΒΟΥΨΘΥΘΥ, ἈὈΥ͂ ΔΠΥ͂ ΤΙ]Θᾶη8. ΤῊΘ Θχργθβϑίοῃ δαιτὸς ἐΐσης ἰΒ ὮΘΙΘ 6Π- 

ΡΙογϑὰ ἰο ἀθποίθ ἃ βδουίῆοϊαὶ δαβί, δἵ ν᾽ Ὠϊοἢ Θβρθοί δ! {Π|6 ρογίϊοη8 
ὙΘΓΘ ΘΨΆΔΙΥ͂ ΒῃαΓΘά, ΟΥ, 'π ΟἿΠΘΥ ὑγοσ 8, ἃ 5[Π|Ρ16 βου ῆοθ.---λοιδῆς. 
“ΤῊΘ ᾿θαϊίοη."-τὸ γὰρ λάχομεν, κ. τ. Δ. ““ἘῸΓ [Π]8 ΒΟΠΟΙΙΓ νγ8 μαὰ 
δ]!οὐθὰ ἴο ι8,᾽) ὁ. 6., (ΟΥ̓ 115 18 16 ΠΟΠΟῸΓ ὑπαὶ ποσί }]8 οὐ ἴὸ τἢ6 

δοά. 

851-56. τρεῖς πόληες. ΓΘ τηθδηϊηρ 5, {παΐ, ἰπ {ῃ6 ἴῃτθθ οἰτ]685 

τηθηϊοηθϑα ὈΥ͂ {η0, ΠΟΘΙ ΟΥ̓ Ϊρ νγᾶ5. Θβρθοίδ! !ν ΠΘΙ ἃ ἰῃ ΒοπΟυΥ, ΚΘ 

{παῖ οὗἩ ΤΟΥ 6 ἴῃ ΤΥΟΥ.---.μυκήνη. ““Μγοθηδ." ἨἩΗΙΏΘΥ 0868 θοΐἢ 

Μυκήνη ἀπὰ Μυκῆναι, θυ ΤηΟΒΌΠΥ [Π6 1αἰῖο τ, ν ΒΙοἢ ΡΥΘΥ 4115 ἴῃ Αἰτίο. 

-τὰς διαπέρσαι. ““ῬΘΒΊΓΟΥ ἴΠ6856. Τῇδ ἱπῆηϊῖνα ἀσαὶπ ἴῃ 1Π6 

56Πη88 ΟὗὨ [Π6 ἱπηρθογαῖίνθ.---πέρι. “ΑΒΟΥΘ 811 οἴ Π6.58." ΤὍΤη6 δὐνθτὺ 

(δηὰ δοοθηίθα δοοοσάϊηρ]γ), ποῖ [Π6 Ργϑροϑβιίζίοη. (Οοιωραγθ ποΐθ οἢ 

ΥΘ6 1856 460.) με 

πρόσθ᾽ ἴσταμαι. ““ ῬΙΔ66 τηγΒ6] ἰῃ Ττοηΐ,᾽") ἐ, 6., αἰϊθιηρέ ἰο ἀοίθπα 

ἴθ. Ὑ ΟἹ σοτηράγ68 {Π6 αϑυιηδῃ νυογέγείετ.--οὐδὲ μεγαίρω. “ΝΟΥ 
ἀο τ στυᾶρσθ ({Π8 ἃηΐο 1}}66),᾿ ἡ. 6.) ΠΟΥ Ὑ|ΠΠ.ἝὨἰπάΘΥ {Π66 ἰ τοα 

Βῃου]α δὲ βθὲκ ἴο ἀθβίτου. Τῇ [Ὁ]] οοπβίγαοίίοη υνουἹὰ θ6, οὐδέ σοι 

τοῦτο (ἱ. 6.γ τὸ διαπέρσαι) μεγαίρω. 'ΤῊΪΒ 18. ζὰΓ ΡγΘίδγα Ὁ] ἰὼ οοῃ- 
βίτυϊηρ μεγαίρω ΜΥ]Δἢ 1Π6 σΘη ἶνγ6 τάων, 85 ΒΟΙῚΘ ἀ0.---φθονέω. ϑᾶτηθ 
βἰσηϊβοαίίοη 88 μεγαίρω.---οὐκ ἀνύω φθονέουσ΄. “1 ρμαὶπ ποίμίηρ ὈΥ͂ 
στυάρίηρ." ΜΟοΙΘ ΠΠΊΘΥΑΠΥ, “1 οἤἴθδβοὶ ποιπίηρσ,᾽" ἄζτο, 

ἐπεὶ ἡ πολὺ φέρτερός ἐσσι. ΤῊΘ 5οΠοΙίαβὲ ἰπ 186 Ὑθηῖοθ δαϊιοῃ 
5805 1Πῇ Ὑ6 7568 58 ἀπά 56 γγεῖ6 τεσατά θα 8ἃ5 ᾿πίθροϊαίίοηβ, Ὀθοῦ56 

1ΠΘΥ ΤΘΠΘΥ ΠῸ]] (ῃ 6 Θοποθβϑίοη νυ ἰοἢ 1 Π0Ὸ ΤΆ Κ6Β ἴῃ ἕανοῦγ οἵ 70- 

Ρἰΐθυ : 5:68 δᾶ5 ποίιηρ ἴο ργοιηΐβθ, θθδοᾶυβθ 5ὴ86 88 ΠῸ βού υ᾽ ἴὸ ἀο 

ΔΥ ἱπίησ. Βυΐ [πουρὴ Τρ 6. νᾶ8 σοηϑίαθγθα ἴο 6 1Π6 τηοϑί ρονν- 
ΘΙΓῸ οὗ 1ῃ6 σοάβ, δηὰ {που ρἢ ἢΐβ 1} ἰπ 1Π6 Θηα δοσομπῃρ) ἰβιι6 ἃ 81] 
τιΐησδ, γϑῖ 1η6 ᾿ῃδυίου ἀθιτ165 ἀϊὰ ποῖ 1ῃ6 1658 οη {παὶ δοσοουηΐ ἃοὶ 

{ΓΘαΌΘΠΕΙΥ ἰπ ορροβίτίοη ἴο Πἷπ), ἃπὰ οπάθανουῦ ἴοὸ σοηίγαύθηθ ἢΐ8 
ΡῬτοΐθοίβ. Τὴ ψΠ0]6 ΠΙαὰ 5 Τϑυπάθά ὁπ {8 ργιηοίρὶθ οὐ τυγο]- 
ΟΥὙ. 1, ἐποτοίοτθ, οὴ ἴῃ 6 ργϑβϑϑηΐ οσοδϑβίοῃ, 91}000 566 ΠῚ5 ἴ0 ΔΥΟΥ 

[Π6 ΒΌΡΓΘΙΠΘ ΡΟΥΘΙ οὗὁἨ 10γ6, γα πιυβὲ ΟὨΪΥ τοσαγὰ {8 Θοπορθβϑίοῃ 

85 ἃπ τίσ διηρίογθὰ Ὁ. ΠΟΥ ἴο τϑηᾶθυ πἷπὶ Γαγοῦγα !]8 ἰο Π6γ ἀθ- 

εἰσῃβ. 

57-61. ἀλλὰ χρή. “Απά γοῖ ἃ ὈΘοοπιθ8 ({Π|Η66)." --κζτέλεστον 
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“παν ηρ.᾽".--καὶ γὰρ ἐγὼ ϑεός εἶμι. ““ἘῸΥ 1 4150 ἃτη ἃ σοάᾶθ55,᾽ 
ἡ, δἰ, ἄτη ἃ ἀϊνίπθ 9η6 κΚ6 {πυ βῆ. Οὔβοσνα 1π6 δπιρὶογμηθηΐ ΠΘΓα 

ΟΥ̓́ ϑεός ἴοτ ϑεά.---γένος δέ μοι, κ- τ. ἃ. ““Ἀπᾶ ἴΠ6Γ6 5 ἀββεθηξ [ῸΓ 
ΤῊ ἥἔγοτῃ [ῃ68 βᾶτηβ αυδυίθυ ῬῬΏΘΏΘΘ ΤΏΘΙΘ 15 ΤΟΥ {Π66,᾽ ἢ. 6., γγὙὰ ἃ1΄6 

θΟΤΉ ΒΡΓῸΠΡ ἴγοπι 1ΠΠ6 ΞΆΤη6 ραγϑηΐβ. [1 }6ΓΑΙΠΠΥ͂, “ ΤΠΘΠ66 ΏΘΠ6Β 1ἰ 

ἰβ ἕο [Π66.᾽ ΠΌΡΟΥ ἀπὰ 711πὸὺ ΤΕ͵ ἴπ6 ΟΠ] άγθη οὗ ϑαΐυση πα 

ἘΠ|68.---καί με. ““ΑΠά ΠῚ6 8150,᾽ ἔ. 6.» ποῦ ΟΠΪΥ 1Π66, θαΐ Τη6 8]50.--- 

πρεσθυτάτην. “Ἐπι|6ἃ ἴο ὙΘΙΥ͂ στοαΐ σαβρθοί." Ἐσφυϊναὶθηΐ ἴο 
τιμιωτάτην, ἃπἃ ποῖ ἴο Ὀ6᾽ 1ΔΚΘῃ ἴπ [8 ΟΥΪΠΑΥΥ͂ Β6η386 οὗ ““εἰάἀοϑί,᾽" 

δίποθ {πΠ6 οεἹάθβίὶ ἀδυρμΐοσ οὗ ϑαΐϊατῃ ἀπ ΕΠθὰ νγὰβ Υ᾽ δββΐα, ποί “πὸ 
(Αροϊϊοά. 1., 1-5.) 

ἀμφότερον. ΟὐΟΙΏΡΑΙΘ ποίβ οπ ὈΟΟΚ [1]., 179.---γενεῇ τε “.Α8 
νγ6}} ὁη δοοουῃηΐ οὗἉ ΤΥ ὈἸτίἢ." --κέκλημαι. “41 ἅτ 5Ξί}]68,᾽ ὁ. 6,1 8η. 

ΤῊΘ ραββῖνα οὗ καλέω Πᾶ5 Τγθαυθη , τ Ἱἢ [η6 Ροδίβ, [Π6 βσηϊῆσα- 

ΤἸΟῚ ““ἐο δε,᾽) Ὀδοαι 56 96 15 παιηθδαὰ δοοοχζάϊηρ 0 ψμαΐ 9Π6 15 ΟΥ 

ϑέξηιβ ἰο δε.----σὺ δὲ πᾶσι, κι τ. Δ. ““Απὰ Ποὺ τοϊσησβί,," ἄς. Τῆθβ6 

ννοτάβ Ὀοθϊοησ ἴο νηαΐ ργθοθᾶθβ. {00 τηθδη8 [Πδΐ 58Π6 15 ἀββθυύνυ!ηρ 

οὗ ΒοΠΟὺΥ θΘσοδα56 58}8 15 ἴπΠ6 Βροῦβθ οἵ 72ουϑ, δπὰ Ὀθοδυββ 1008 15 

ΤΠΟΠΔΤΟΝ οὗ 1ῃ6 5Κῖ65. ὟΥ̓6 ἢδυβ τοιηουθά, ἐποσθίοσθ, ἴ[μ6 οοϊοη οὗ 

16 ΘΟΙΏΤΊΟΙ ἰδχῖ, ἀπά ΠαΥΘ ρἰδοθα ἃ δσοϊητηᾶ δίου κέκλημαι. 

632-67. ταῦθ᾽ ὑποείξομεν. “1,6ἴ 05 σίγα ὕρ ἴῃ [Π656 τηδίξογ5,᾽ ἡ. ε., 

ἰοξ ᾧ5 ΤηᾶΚ6 ΘΟΠΟΘ5ββίοη5 ἴῃ ἴπ656 ἐπϊηρβ.---ἰπὶ ἔψονται. ““ὙὙ1} 
«ΠΘΓΘΌΡΟΙ [Ό]]ονν.᾽. --ϑδᾶσσον. Τὸ Ὀ6 οοπδίτυδα τυ ἢ ἐπετεῖλαι, ποῖ 

ἢ ἐλθεῖν, ἃ5 ΒΟΙΉΘ τηδἰ πίδ[η.---ἐλθεῖν. ΤῊΪΒ 1ΠῆΠΠἶν 6 δηὰ πειρᾶν 

τη Γη Θ ἀἸα 6] Ὁ αὐζου, ἀθροπὰ οἡ ἐπιτεῖλαι, ἀηΠ ἃγ6 ποίΐ ἱπῆπ {| 785 ΤῸΤ 

ἸΠΙρΡΟγα γ 65, ἃ5 ἈΡΟ]]Οπὰ5 (ἀε ϑ'ψηξ., 1ϊ., Ρ. 38) ΞΌΡΡΟΒΕΒ : ἐπιετεῖλαι 

8]0Π6 15 ἴῃ8 ᾿πῆηϊν6 ΤῸ 1Π6 πηρϑσαίϊνϑ.---- φύλοπιν. “ὙΥ̓ τῖ- ἀἴη.᾽" 
ΤῊΘ ἴδθυίη ΘΥΘ Τοίδυβ, ποῖ 190 ΔηΥ͂ δοῖτδὶ σο  Πἰβίοη, ΓῸΓ πὸ οοπῆϊος 

δὰ 85 γϑί κῃ ρ]αςβ, θαΐ ΤΠΘΥΘΙῪ ἴο 116 Τυγηυξ ργθυ δι ηρ ΤΏΟΥΘ 

ΟΥ 1655 Οἱ δἰ ὮΘΥ 546, ἴῃ ΘΟΠΞΘΘΌΘΠΟΘ οὔ 1Π6 δχοϊΐθα ἔβϑιηρβ οὐ ἢ 6 

ἔνο Ποβίβ. 

ὥς κε Τρῶες, κι τ. ἃ. “Τὴ ἘΞ ὙὙΔΥ͂, Ρθσομαποθ, ἴΠ6 ΤΊΟ)ΔΠ5 ΓΩΔΥ͂, 

[η6 ΒΟΟΏΘΥ οὗ 1Π6 ἔνγο, πᾶ ΚΘ ἃ σϑσιππίηρ οὗ Ἰπ] την, ἄς. Οὔβοτνα 

{παΐ ὡς 15 ΠΕΤΘ ΘΦΟΙν ΙΘηΐ ἐ0 ὅ τε ποιοῦντες, “ὉΥ ἀοΐϊησ αὶ. (Οοη- 
5}: Νάρεϊδϑαεϊι, αα 1Π., 1., 82.)--- πρότεροι. 'ΤῊΪΒ 15 ἃ Τειηπδηΐ οὕ ἐῃ6 
ΘΆΤΠΘΥ τηϑάδ οὗ δχυργθββίοῃ, πα 15 δρρθῃᾶθα ἰο ἄρξωσι 85 ἃ ΤΏΘΙΒ 

διῃρῃδίϊο δἀϊαποί.---ἄρξωσι. ΟὔΞοΥΥΘ ἐπαΐ {ῃ15 δοιὶβί, ἃ5 Ψ6]1 ἃ5 
δηλήσασθαι, Τοί3Υ8 ἴο ΞΟΠῚΒ ΤΠΟΙΠΘΗΪΔΙΥ δοῖ, ἀπ 85 ΠῸ σοϊδέϊοη ἴὸ 

οοητ πᾶ Π68. -- ὑπὲρ ὅρκια. ““ ΟΟΠΙΓΑΤΥ ἴο 1Π6 ρΙεα 65." ὙὩΤΠδ βίγιος 

ΓΘίρυθ ποθ ἰπ ὑπέρ ᾿ἰβ ἴὸ βοτηθίῃΐησ ὈΘυοπα, ΟΥ̓ ΤΟΥ ἴδῃ. 

710-71. αἶψα μάλ᾽. “ὙΕΓΥ αυΐοκ γ.""--ἐς στρατόν. ““Τηΐο {Π6 τηϊᾶϑὲ 

οὗ 16 ποβῖ," ἢ. 6., 16 υπτοα Ποβῖ.---πειρᾶν ϑ᾽. “Απὰ {ν." ΤῊΘ 
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εἰπηϊεῖνθ Γογ 1η6 ἱπιρογαϊίνθ ΤῊῈΘ τϑιηαῖκ οὗ Αροϊοπίαβ, τοίοσσε 
(ὁ ἀῦονϑ (ποίβ οῃ γϑῦβθ 65), νου ὰ ἤθΥΘ ᾶνθ Ὀ66η σούγθοΐ Θηουρῃ. 

783-81. πάρος μεμαυῖαν. ““ ῬΥΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ ἀθΒίτίηρ ἴζ,᾿ ὁ. 6.) αἰγθδὰν 
ΘΑΡῈΓΙ 80 ἴο ἀο.---οἷον δ᾽ ἀστέρ᾽ ἕηκε, κ- τ. ἃ. ““Απᾷ 7υ5ϊ 5.0} ἃ Τη6- 

ἔθου 85 {ῃ6 Β0η Οἵ ΟΥ̓Ά ΠΥ ϑαίυγη 15 ψΌπέ ἴο Βοηᾶ," ἄς. ΤῊ σοΥτθ- 

ΒΡΟπαϊηρ οἰαιι56 15 τῷ εἰκυῖ᾽, “ἼΚ6 ἴο {}158.᾿ ΤῊΘ ΤΟΥ͂Θ Παΐατα] ἃΓ- 
Γαπσοιηθηΐ ἡγοῦ] μᾶγθ 66 εἰκυῖα τῷ ἀστέρι, οἷον ἕηκε Ἰζρόνου παῖς, 
κι τ. Δ. ΒΥ ἰμθ ργϑβθηΐ οοϊοοάίοη, μονγθυθσ, ἴΠ6 ἀθιποηβίγαι γθ 

ΟἸδι56 18 Ὀγουρῦ ἴῃ ὙΥ]ἢ ΤΟΥ͂Θ ΘΙ α85. ΤῊΘ αοάάθ55 Μίηθενα, 
ἀοβοθπάϊηρ σαρί αἰ Υ ἴο θαυ ἴῃ ἃ τϑία! σθπὶ οἱουᾶ, ἀρρΘδΥ5 ἴ0 1Π6 88- 
ΒΘΠ0]6 ἃ δΥμλΐθ5 {ΚΘ ἃ τηθίθου ζ(Ἀ]]ησ Ττότα (ῃ6 5165, ἀπ {Π6Ὺ ἱπὶ- 

τηϑἀϊαΐθὶν τοραγὰ ἰδ ἃ5 ἂῃ οπιθη οὗ βοιηθίῃίησ ἀθοὺὶ ἴο Πάρρθη δἰ ἔΠ Θ᾽ 
Ὁ δορά ΟΥ̓́ΪΌΥ 6Υ]].-ττξηκε. 6 παᾶνθ ρίνϑη 115 δρίς ἕόστη οὗ ἧκε, 

δ 211} Βϑῃΐου δηὰ Ηβθυπθ. ΤΗΘ σομηηοη τϑδάϊηρ, ἀστέρα ἧκε, ΙΒᾶγ 685 

ἃ Ὠἰαΐαβ ἴῃ {6 γθῦβθ. ΟὈΒΘΙΥΘ, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, {Π6 ΤΌΤΟΘ οὗ [Π16 δογίδβί ἴῃ 

ἀδποίίηρσ ν»ῆηαΐ 15 γοπῦ ἴὸ Βᾶρρθῃ. 

Τοῦ δέ τε πολλοὶ, κ. τ. Δ. “Απὰ ἴγοχὴ (15 ΤΩΔΗΥ 501 ΠΕ 108 816 
δθηΐ {οὐ ἢ.᾽" ΟὔΒΘΥνΘ {Π6 δἄάνθυθίδὶ ἴσο οὗ ἀπό.----σπινθῆρες. ΤῊΘ 

Ἰοηρ ἰγαΐῃ δηὰ οοχυβοδίϊοηβ οὗ ᾿ἰσῃΐξ, δοσοιηραηγίηρ ἴΠ6 ΤηΘίθου, 8ΥΘ 

ἮΘΥΘ σΟΙΏΡΑΥΘα ἴο 50, ΠΊΔΩΥ ΒΡΑΥΚΒ οὗἁ ἢγΘ ἵγοιη δὴ ἰσῃηὶ θα Τη888.---- 
τῷ εἰκυ. Ἐφαϊνα]οηΐ ἰο τούτῳ ἀστέρι εἰκυῖα.---κὰδ δ᾽ ἔθορ.. “Ἀπὰ 
ἄοννη 586 Ιϑαρθᾷ.᾽".--ϑάμθδος δ᾽ ἔχεν, κι τ. Δ. Ἀδρθαίοα ἔγοχα Βοος {{Π., 
942.---ὧδε δέ τις εἴπεσκεν, κι τ. ἃ. Ἐδροαϊθα ἔγοτῃ θΟΟΙΪΚ ἴ., 271. 

892-84. ἡ ῥ᾽ “ἘΠ|ΠοΥ {Π6η." ---τέθησιν. ““ἘΞ[ΔὈΠ5Π65,᾽ ἡ. 6.,) ἰη- 
ἀἰϊσαίθϑ ΕΥ̓͂ {π|8 οἴηθη ᾿ἷβ. ἱπίθηϊίοη ἰο ΘϑίδὈ] 8}.---ῦοτε ἀνθρώπων 

ταμίης, κι τ. Δ. “Φ6 ν)}ὸ μᾶ5 θθθῆ δρροϊπίβα {ῃ6 ἀἰβρθῆβευ οὗ ὙγᾺΥ 

ὉΙΊΟΠΡ' Τ]6Ώ,᾽ ἢ. 6.) ὙΠΟ 18 {Π6 Διθ 6 Υ οὗ νγὰγ δηᾶ ρϑᾶςθ, δπὰ δῃ 
ὙγΠΟ56 ὙΜ}1}} 1Π6Υ θοΐίἢ ἀθρθπᾶ. Τὴθ ρδτίῖο]θ τέ 5 αὐ θὰ ἰο τοϊαἰἷνθϑ 
ἰηῃ ἀθραπάθηϊ οἰδιβθβ, ἰο ἀθηοίθ τποσΘ ΤΟΥΟΙΌΙΥ {{|6 τοὶ αἰίοι θθένγθθη 

186 ὈΥΪΠΟΙΡΑΙ πὰ ἀδροπάθηϊ οἰαιβθβ. Ηθησθ ὅςτε 8 “8 Ὑ00 ; 

ΕΠ ΘΥΑΠΎ, “ αηα ἢ6.᾽ 

8ῦ-92. ὡς ἄρα. ““ΤΏυ5, ΠΔΙΉΘΙΥ,᾽ ἡ. δ., ἴσα, 1 5ΔΥ.---ἀνδρὶ ἰκέλη. 
ΤΑΚΘ ἃ τηδη." --- κατεδύσεθ᾽. ““ Ἐπίογτοα.᾽"--λαοδόκῳ 'Αντηϑορίδῃ. 
“(11Κ6) ᾿μαοάοοαϑβ, Βοη οὗ Απίθηου."--εἴ που ἐφεύροι. “Τί ΔΠΥ ΠΘΙΘ 

8}6 πηϊρῃξ πη Ὠίτη.᾽"---Λυκάονος υἱόν. ““ΤῊΘ 8οη οἵ Τιγοᾶᾷοη,᾽" ἢ. ἐ.» 
Ῥαπάδγυβ.---ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ, κ. τ. Δ. ““Απά δτουπᾷᾶ Ὠΐπη ὙΥΘΥΘ 
1Π6 βίγοηρ στη Κβ οὗ β 61 - θθατίπρ {γ|0 65." --οξ οἱ ἕποντο, κ. τ. ἃ. 

ας ὙὙ80 Πδᾷ [Ὁ]ονγθα Ηἷπὶ ἤγτοτα {μ6 βίγθαϊηβ οὗ ἔθ Ζ βθραβ," Ῥδῃ- 
ἄατιβ, δοοογάϊηρ ἴοὸ Ηοτηθσ, θά {π6 811165 οἵ Ζθϑίθα ἔγοπι 16 θα ηκ8 

οὗ 106 2 βθρυβ ἱπ Μγυβία, ἀπ γᾶς ἴαιηθὰ ΤῸΥ ᾿ἶβ 5Κ1}} ἴῃ 1ῃ6 856 
οὔ [μ6 θον. Ηθ [8 αἰβὸ βροκθη οἵ 85 οοιηΐηρ ἵτοτῃ Τιγοία ; θαΐ 186 
ὕυγοῖα ΒΘτα τηθδηΐ ἰβ σθμθγα !Υ δαρροβθᾶ [0 Πᾶγβ ὈΘΘῚ ΟὨἿΪΥ͂ ἃ θδτί 

Β» 



9290 ΝΟΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ ΙΓ. 

Οὗ Τ͵οδ5, ζουτηΐηρσ {ῃ6 ἐθΥΥ ΟΥΎ ἀτοιηᾶ Ζ6168, 8η ἢ ̓ π} ἈὈϊ 64 ὈΥ ἕν. 

«οἴῃ σΟΙ]οΟηΪδίβ. (Ἐπ δίαέϊι., αὐ. 11., 11., 284.----Ηεγηε, αα ἴο6.) ΤῊΘ 

Τρῶες “ὨοΟΙη ῬαπάδΙαβ 6865, ἀοσοταϊηρ ἴο ἩΟΙΊΘΙ, ΓΠΔΥ̓ ΠᾶΥΘ ΒΟΙῺΘ 

ΔΙΠΠΙΥ ἰο {Π6 7γδες οἵ Τιγοῖα, τηθηθοπθα Ὀγ Μχ. Ε ον 5, που σῇ 

νγ6 οδπ ΒΔΤΑΙΥ δαορί [Π6 ορἱηΐοη δαναποθά ὈΥ {ῃ15 συ θυ, {Παὺ 1ζ 15 

ἈΠ ΘΥΤΟΥ͂ [0 ΒΡΘΔΚ οὗ ΔηΥ Τιγοῖα ἴῃ Ττοδβ, ἀπά ῃδΐ {Π6 ἔΌΤΟΘ5 οὗΓἉ ΡῬδη- 

ἀδγ5 δοία Ὁ ΟΔΠ16 ΓΓΟΙῚ ΤΥοἷα ῬΤΌΡΘΥ. --- {Ἐεἰϊοιυδ 5 Γι εῖα, 1840, 

Ρ. 467.) 

985-99. ἡ ῥά νύ μοί, κ. τ. 2. ““Ὑουϊάϑέ ἴποὰ πον, {Π6Π, Ὁ6 δἵ 8]} 

ΡῬουβαδαθα ὈΥῪ 1η6, να κα βοὴ οἵ Τγοδοη ἢ ΤΠοῦ σγου]άβῦ νϑηΐαγα, 

ἴῃ {ῃδΐ δυθηΐ, ἰο ἀσίνθ {ουννασά,᾽ ὅχο., 1. 6., 1 το νγου]άβί Ὀ6 ρϑὺ- 

5ιδαθα ὈΥ 1η6, Ποὺ νου] ἀβὲ γοπίασθ, ὅθ. [Ι͂Ὲἢ ἀϊγθοῦ φαββίϊοῃβ {Π8 

. Ὀρίδίνα 15 θαΐ ΤΆΤΘΙΥ ΤΟὰπᾶ. [Ιἢ ἩΟΠΊΘΥ ᾿ζ ΟΟΟΊ͵Β, 48 ἴῃ 1η6 ργδβθηΐ 

Ιηβίδποθ, ΘΠ [Π6 4αΘβίοη 15 864 85 ἴ{ 10 γ6 16 {ῃ6 δηΐθοθάθηΐζ ἴῸ 
ΒΟΙῚ6 5Βθηΐθῃοθ, ἀδροπάϊησ ὁἢ ἃ οοπαϊτίομ ΘΧρΡΥ ββθα ὈΥ 1ῃ6 4168- 

τἴοη. (Κῶλπεν, ὃ 418, ε, Ρ. 74, εα. .7ε1.)---ὄπᾶσι Τρώεσσι. ““ΑἸηοης 
.8}} {π6 Τ͵Ο]Δη5." ὙΤΠ6 ἀαίϊνθ ΠΘΙΘ δι ρὶουθα ἴο ἀβποίθ “" διηοη σ᾽ 

5, ἰη ἴδοῖ, ἃ Ὀγα ΠΟ οὗ {Π6 Ἰοοδ]ὶ ἀδίϊνθ. (Κάλποτν, ᾧ 608, 2, Ρ. 291, 

εἄ. «7ε1.}---ἐκ πάντων δὲ μάλιστα, κ. τ. Δ. ““Βαΐ τηοϑβί οὗ 81} νγ!ἢ {86 
ΤΟΥ͂Δ] ΑἸΘΧΔΠΘΥ." Τῇ βομο]αβί ἰ5 τσ ἸΏ τησκίηρ ἐκ πάντων 

Θαιϊναϊθηΐ ἤΘΊΘ ἰο παρὰ πάντων. Τί 5Βίαπά5, ΟΠ 118 ΘΟΠΊΓΆΙΥ, ἰῃ 

Ο10586 σοππδχίοη ψ]Ὰἢ μάλιστα. “ΒΘ ὙΘΙΥ ΠΑΥΒἢ Ὠϊαΐα5 Ὀθίνγθθη μάλ-. 
στα ἃῃᾷ ᾿Αλεξάνδρῳ ΒΘΗΠΙΙΘΥ͂ ΡΙΟΡΟΒ6Β ἴ0 ΤΟΠΊΘΑΥ͂ ὈΥ ἰπβϑυίηρ γ᾽. 

ΤῊΘ Πἰαΐαβ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 15 Δ] }ονναῦ]θ ἰῃ 6 ζδηϊπῖη8 σθϑαγα οὗ 1ῃ6 

τηϊγα ἔοοΐ, βίποθ ὈΥ {ῃ18 [ῃ6 νϑύβθ 18 αἰν:ἀθα ᾿ἰηΐο ἔνγο Πδ]γ 68, ἂἃηᾶ 

1Π5 ἃ ΟἸΟΒΘΥ σΟΙΩΙπδίϊοη οὗ ἴΠ6 στοά, νυ οἢ Δροβίγορηθ σνου]Ἱὰ 
Ρτοάᾳοθ, 15 μἰπἀοΥθᾶ.---(Τλιογβοῖ,, ᾧ 151, 8.) 

τοῦ πάμπρωτα πάρ᾽. ἙἘῸΥ παρὰ τούτου πάντων πρῶτον. 6 ΠᾶΥΘ 
δαορίθα [Πη6 Δηδβίγζορῃθ ἴῃ πάρ᾽, ΜῚ ΘΡΙ ΖΗΘ. ΟΥ̓ΠΘΥ5 τορσασγα ᾿ΐ ἃ5 

Ὧῃ δάνθυῦ, δηὰ ψτῖίθ, δοοοχαϊηνῖν, παρ᾽.---αἴ κεν ἴδη. “Τῇ, Ροτ- 

Οἤδη66, Π6 ΠΊΔΥ͂ 566.᾽" ΟΌΒΞΘΙΥΘ [Π6 ΤΟίδγΘ ΠΟΘ ἴῃ α ἴο ἃ Ιαϊθπί νυ Ἰ5ἢ 

οἢ {δ ρατέ οὔ Μϑπεῖδιιβ {μαΐὶ ἢ6 ΤὩΔΥ 566 1Πΐ5. (ΟΟΙΏρΑΓΘ ποίβ οὴ 

ὈΟΟΚῚ., 66.)---ἐπεθάντ᾽. ““Ἡδνίηρ ἀβοθηᾶβϑα," ἡ. 6., πανίησ 8 ΘΟΥΡ56 

ΡΙδοθα ὑροη. , 

100-102. ὀΐστευσον Μενελάου. ὙαοΙῸΒ οὗ αἰπιίηρ δ ἃ ΠΊΔΙΚ, 
ΠΟΙ ΘΓ ΓΘ] ΟΥ̓ ΠΡ ΊΠΑΤΥ (Δ Κ6 1Π6 σΘηΪ γ 6 6456 ; 885 ἴΠ6 Δρργβῆῃθη- 

βίοη οὗ 1η6 οὐ͵θοῖ ἴο Ὁ6 αἰπιθα δἵ ἰβ Πθοθϑβδυ!ν απιθοθάθηΐ ἴὸ 1ῃ 6 

ποίϊοη οὗ δἰγπηϊηρ δὲ 1ΐ, αἰμπηϊηρ᾽ ἸΏ }]165 ἂη δηϊθοθαθηΐ οσοποθρίϊοη οὗ 

116 τη ΓΚ.---Λυκηγενέϊ. “ΤῊ 1 γοϊδη- ὈΟΤΠ.᾽ ῬΑΠΑΔΤῈΒ 18 ΠΘΙΘ αἰ- 

γτϑοίθα ἰὸ ΡΙΓΔΥ͂ ἴο ΑΡΟΙΪΟ, βίποθ 1Πη6 Ἰαΐίου νγὰβ ἃ παίϊοπαὶ ἀθὶν οὗ 

1 γοῖα. 6 μασδ ρίνθῃη λΛυκηγενής ΠΘΙΘ [16 ἱπίουρυθίδιοπ ἀΒῈΔΠ]]Υ͂ 

ἀββίσῃηβᾶ ἰο 1ΐ, αηὰ ἢαγΘ ταξουγοα ἰΐ 0 1ῃη6 Ἰαηᾷ οὗ χοᾶ. ΤῊΘ 6Ρ 
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πΠδῖ, ΠΟυ ΘΥΘΥ, ρΡρΘΔΥΒ ἴο 4146 10 ΑΡΟ]]Ο ἃ5 1Π|6 Οοἄ οὗ Τι ρα, απὰ 

1Π6 ἢτβι ρατί οἵ 1π6 δοιηροιπηὰ ἰο ὃὈ6 ἀθγίνθα ἔγοτα {Π|6 οἱὰ (Ὄττη, 
ΛΥΚῊ (λύκη), “πρλν᾽" ἴο ν]Οἢ. ν᾽ 6 ΤῊΔΥ 4150 ἴγδσθ {6 1 τίη ἐμ. 

(Οοτήραγθ αοτοῦ., ϑαί., 1.,.17.).τεἑκατόμθην. ΤῊΘ ““ΠΘοδίοτη θ᾽" 15 

ἤὮθγΘ υ864. ΚΘΠΘΥΔΙΥ ΤΟΥ ἃ βρίθπαϊά βδουίῆοο.---Ζελείης. Οὐτηρατθ 

ῃοΐθ οἡ ψ686 9]. ᾿ 

104-106. τῷ. δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν. ““Απά 586 ἱπῆυθηοοα ἢ}5 
ταϊη (ῸΥ πίη, {πΠ6 υπτῃἰηκΚὶπσ ἴαη." Οὔβθῦνθ 1Π6 ΡΓΟΠΟΙηΪηΔ] (ΌγῸΘ 

οἵ τῷ.---ἰσύλα. ““Ηθ Ὀθσδηῃ ἴο [4Κ6 (ΠῚ 115 6456). ΤῊ κωρυτός, 
ΟΥ̓ Ὀον- 456, ν᾽ ὰ5 ΌΤΙ ΒΡ θα ὈΥ ἃ Ὀ6]1 ονϑὺ 1Π|6 τ σῃξ ΒῃΟυ 6 Υ, 

πᾷ ἴὉ ΠΙΘ4ΌΘΠαν, που ρσῇ ποὶ ἰη 1Π6 ρΡγθβθηΐ ἰηβίδησθ, ῃ6]ἀ 1ῃ6 δ1- 

ΤΟΥ 5 85 Ὑγ6}} 85 16 Ὀουνν. Τὴ [Ὁ] ον 18 ἃ τοργοβθηΐδίίοη οὗ οὴθ 

ἤτοῖῃ ἃ θ85- τ ] 16 ἴῃ {ῃ868 Μαβθο Ρίο- ΟἸθιηθηξίπο, νυ οἢ δἀογηθὰ 16 
{τοηΐ οὗἁ ἃ ΤοΙηρ 6 οἵ Ἠδγου]θβ, πρὰσ ΤΊθασ. ΤῊΘ 6886 566ΙῺ5 ἰο 

Βαγθ ὈΘθη οὗ θαυ. ; 

“ξάλου αἰγός ἀγρίου. ““(Μ446) ἔτοιη ἃ θουπάϊηρ "1 σοαὶ." ΩΦ 

πϑηϊεῖνθ ΠΘτΘ ἴβ 106 ομ8 ἀθῃοίϊησ οτὶσὶπ Οὐ οαυβθ. (Κἄλπεσγ, ὁ 484, 
Ρ. 134, εα. .1ε1{.)- πὸ στέρνοιο τυχήσας. ““Ἡανίηρσ Ηἴξ 1ξ ὉπάρΘυ (Π6 
υγϑαβέ,᾽" ἡ. δ.. ἴῃ 1η6 ἸονΥΟΥ ρΡαγΐ οὗἩἨ 1η6 ὑγθαϑέ. Ῥαπαάδγῃβ δ βίδ- 

ιἰοπα ΠἰΠη561Ὁ δ 1η6 ἴοοΐϊ οὗ [Π6 τόοκ ΠΌτα νοι {Π6 σοαΐ νγὰβ ἀ6- 
βοθπάϊηρ, πα ᾿ιδᾶ, οὗ σοῦγ86, ἀϊγθοίθα ἢΪ8 ἈΥΤΟῪ Ὀρνγαγᾷ ἢ ἤΘΠ6Θ 

1Π6 ννουηὰ ἰ5 ἀθβουθοα 85 ὑπὸ στέρνοιο. ΟὌΒΘΙΥΘ, ΓΠΟΥΘΟΥΘΥ, ἰμαΐ 
1Π656 τνοτάβ, ὑπὸ στέρνοιο τυχήζας; ἃ1τ6 τηθδῃΐ 85 ἃ ΤΊΟΤΘ Ρδτί ΟΌ]Δὶ 
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ἀοβισηδίϊοη οὗ ναὶ 15 αἴουνγασὰ ἀθβουι θα ἴῃ σΘΏΘΓΔ] ΤΟΥΤῚ ὉΥ [Π6 

Ρἤγαξβα βεθλήκει πρὸς στῆθος. 
101-108. πέτρης ἐκθαίνοντα, κ- τ. Δ. ““Ἡανίηρ τεαροϊγϑα ἰΐ 85 ἰΐ 

ἀδβοθηάθα ἔγοπὴ ἃ ΤΌΟΚ, 1πΠ ἃ ρδοθ ἢΐ [ῸΥ Ἰγὶπρσ ἴῃ νναὶΐ." ΤΠ6 ἴθυτη 

δεδεγμένος 15 ἸΘΥΘ ΘἸΙΩρΡΙοΥΘα ἴῃ [Π6 56η56 Οὗ ΓΘΟΘΙ υ] ΠΡ ΟΠ6 85 ΠΕ δ6- 
γΆΠΟΘ5 ΤΟΥ ΑΥ5 085, Ἰυ5ΐ 85 1Π6 Τιαἰ]Π5 5ΑΥ͂ εχοΐίρετε ποβέξηι.----ἐκθαί- 

γοντα. [ΛΊΘΓΔΙΠΥ, “ βίθρρίῃρ ΟΝ ΠΠΤΌΠ,᾽" ἃ. ε., Ἰθδαυϊηρσ, ΟΥ ἀδβοθπάϊησ 

{τουη.---προδοκῇσιν. ΟὈΙΏΡΑΓΘ 1ῃ6 δχραπδίϊομ οὗ {Π6 βοῃο]αβί, 

“ τόποις προδλήματα ἔχουσιν," ΡΙᾶσ65 Βαν]ηρ ΡΥΟ]ΘοηΡ ΘΟΥΘΙΙΏΡΒ, 

Ὀρηθδίῃ ὙνΒ]Οἢ ὍΠΘ ΤΩΔΥ͂ 16 οοποραὶθα δηᾶ ἃνναὶξ [6 ἄρρτόδοῖ οὗ 

ΔΠΟΙΠΘΥ.---βεδλήκει πρὸς στῆθος. “δὰ νουπάρα οἡ 1Π6 Ὀγθαϑβι.᾽ 

109--111. τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς, κι τ 2. “Ἰἰβ ΠοΥη5 84 στονῃ 

ἔτοτῃ 1Π6 Ποδά βιχίθθη ρϑὶπηβ ἴῃ Ἰθῃρίη." ὙὩΠ6 ἰδία ἰ8 οὐνϊαϊθα ἴῃ 
κέρα, ὉΥ {15 ἴοττη θοίηρ, ἴῃ ἕδοΐ, ἴῸΓ κέραα, ὙΓΙΘΉ 5 1156}{ σοηίγαοΐθα 

ἔγομι κέρατα.---ἑκκαιδεκάδωρα. ἩΘΥΠΘ Τηδκ65 {5 Θαθα] [0 ΠΘΑΙΙΥ͂ 

γ66 [δϑὲ ; οἴϑυ δοιηγηθηΐαίουβ ἴο ἔνγο [δῖ δῃα ἃ μα] οὐ ἴῃθτθ- 

αθουΐ. Βοίῃ 5βίαίθιηθηΐβ 8.6 δουσοῆθοῦβ. ΤῺΘ {76 διποῦηΐ 15 ΓΟῸΤΥ 

ατϑακ ἴδοῖ, ἴμ6 δῶρον Ὀδοΐῃρ 6408] ἰο ἴΟῸ͵ δάκτυλοι, ΟΥ ΠΠσοΥ-ὈΥΘδα 5, 

πα βιχίθϑ οὗ {Π656 δάκτυλοι τηακὶηρ ἃ ἔοοί. (σι, ᾧ δ2, Ρ. 90. 

Ηπιδδεν, Ρ. 384.) ΑΒ ἴο {Π6 Ἰϑησίῃ ᾿ἴβϑ]ῇ, 1 μὰ5 Ὀ66η τηδά8 ἃ τηδί- 

δ΄ οὗ ἀϊβραΐθ νυν θίμοσ {Π6 ροδΐ τηϑδῃβ 186 ππϊΐθα Ἰδησίῃ οὗ [88 ἵνγο 

ὨΟΥΠ5, ΟΥ Ά ἴπαΐ οὗ ϑδοῖὴ βϑραγδίεθι!υ. Τὴ Ἰαϊίθυ σϑυίδΙ ] Υ 5ΘΘΙῚ5 

[Π6 ΙΠΟΥΘ πδίαγαὶ σοποϊυβίοη. Βαΐ ἴπ6η ἃποίμου αἰ ΒΘ] Υ 15 βίατγί- 

οἃ. Ξ5΄ποθ [Π6 θοὸν οὗ Ῥδηάδγιβ νγᾶ5 Τουττηθα οὗ (ῃ6 ἔνγο Ποσπβ ραϊΐ 

ἰοσϑίμθυ, Ὁ νοῦ ]ὰ αν Ὀ6 ΘΠ, 85 5ΟΙῺΘ {Πῖηκ, ΔΙ οσθίῃμου ἴθο0 Ἰατρο 

8 Πα ἀην 6] Υ, ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΥ ΤῸ 1Π6 ΡῬΌΓΡΟΞΘ ἴο νοὶ 1ἴ 15 δρριϊδὰ ἴπ 

[Π6 ἰοχῖ, ΒίπΠ66 ἃ Ὀονν, μα παϊθα ἰῃ ἴῃ 6 ἸΏΔΏΠΘΥ ἴῃ6 γα ἀθβογθθά, οουἹά 

ποΐ γγ6}1 Β6 ἸΟΠΡΘΥ πη ΤΟΌΤΪ, ΟΥ, δ τηοϑβί, ἔνθ [δοϊ. Τὸ {15 {6 γ8 

ΔΙῸ νὺῸ ΔΉΞΥΓΘΙΒ: ἢγβί, θη {Π6 ρΡοΘί τ Κ65 θοῦ Ποχζὴ οὗ [Π6 δη- 

᾿ἴΓ24] ἔΟῸΥ ἔδϑί, νγ8 ΤΏΔΥ ΒΌΡΡΟΞΒΘ {μαΐ 1Π6 συγναίατα οὗ 1ῃ6 Βοση δ 

1Π6 ΘΧΊΓΘΠΥ ΤΟ] ΤηΔ ΚΘ ῸΡ ΠΟ ἱποοηβί ἀθυαῦ]θ ρατί οὗ 15; δηᾶ, 

ΒΘΟΟΠΑΙΪΥ͂, [Π6 ΠΟΙῚΒ {ΠΘΙΏΒΘΙΥΘ5, ὑγἢ]16 σοίτησ ΤΟΥΓηΘα ἰηΐο ἃ ὈΟΥ, 

τοῦ] ἃ ὈΠάΘΙΡῸ ΒΟΠῚΘ ἄθρσταθ οὗ αἰγηϊπυϊίοη ὈΥ ὈΘίησ ουΐ ἄοννη. 

καὶ τὰ μὲν, ἀσκήσας, κ. τ. Δ. ““Απὰ {Π656 ἃ ΠοΙη-ΡΟ] 5Ὠϊηρ ἁγίϊδβί, 

βανυὶησ Θχθσοϊβθα ἢἰβ 5Κ}}, πιο ἰοσϑίμθσ." ΤὴΘ ἔνγο ΠΟΥΠΒ ὙΤΘΓΘ 

διϊοὰ τορσθίμϑσ δὲ 188 θᾶ56, πᾶ 1ῃ86 ἔνγο θχίγειηεβ οὐἩ 1Π6 ΠΟσῃ8 
Τογπηθα [ῃ6 6ηἀ5 οὗ ἴῃ6 Ὀονγ.--- τέκτων. ΤῊΪ5 ἴθττη ἰβ οἴϑη διῃρὶουθᾶ 

ἴη 1Πῃ6 σΘΠΘΓΔὶ 58η86 οὗ ἃ ΟΥαἴβιηδῃ, ΟΥ̓ΨΨΟΥΚΙΏΔΏ ; ΤΑΤΘΙΥ͂, ΠΟΥΥΘΎΘΓΙ, 

οὗ ἃ ΜΌΤΚΟΥ ἰπ τηϑίαϊ, ἰΐ ὈΘΙΩΡ υ5ΌΔΙΠΥ ΟρΡροβϑα ἴο χαλκεύς, ΟΥ̓ σιδη- 

οεύς, ἃ τη ἢ. 

χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην. ““Ῥαΐ οη ἃ σοϊάθη {1|ρ. ΤΠ κορώνη. 
ΝᾺ ἃ ΠΟΟΚ ΟΥ̓́ΤΙΠΡ ἃἴ 016 6πά οὗἉ {π6 θονν, ἴο νυ μἰοἢ {86 βίγϊησ, δὲ 
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ΘΊΠΟΥ {ἰπη658 παησίηρσ ἸοοβΘ ΠῸΠΙ 1Π6 ΟΥΠΘΥ οηὰ, νγὰβ ποοκϑὰ οὐ αἵ- 

ταοϑὰ θη {Π6 ὈΟΝ νγὰ8 θδηΐ (ὉΓ 0586. (Τεγρβίγα, Απί. Ησπι., Ὁ. 

290.) ϑοτη6, ΠΟΥΨΘΥΘΥ, [8 ΚΘ ἰΐ ΤΥ ἃ τηϑίδ] τίσ, ἢ 0} ἐαβίθπϑὰ, ἰπ 

106 ργϑϑϑηΐ δᾶ56, [ῃ8 ἔνγο ΠΟΥ ἢ 5 ἱοσϑίῃου δ {πο ὶγ Ὀ4568. 

112-11δ. καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε, κι. τ. Δ. ““Ἀπᾶ {1Π15 (00), ΔΙΘΥ 

Βανίησ θθηΐ ᾿ξ, 6 (Ραπάδγα5) βοὲ ἄουγη Θαγθία ΠΥ, μανίηρ ἱποϊὶποὰ ἰὲ 

ἀϑσαϊηβί {Π6 στουηά,᾽ ἡ. 6.) 056 6πᾷ οὗ [Π6 ον τϑβίθα οἡ 1π6 στουπὰ, 
δ ηἃ {Π6 ΟἸΠΘΥ τγὰβ ἱποϊπθὰ ἰονγαγᾶβ Π6 στουπά, ἴΠ6 παπὰ οἵ 1ῃ6 
ΔΥΌΠΘΥ ΠοΙαΐηρσ ἰΐ ΕΥ̓͂ 1π6 τη 4416, 116 1πΠ6 οἴου μαπὰ ννὰβ οοουρὶοα 

ἢ τοιλουϊησ [Π8 ΦΥΤΟΥ͂ ΤτΓΌΤὰ 1π6 ααΐνου. ΤῊΘ ὕονν νγᾶ5 {ῃ616- 
ἴοτϑ μοὶ 'π δὴ οὈ]φαθ ροβίτϊοη, τηακίηρ ἃ ἀϊαρο δ] Π1Π6 ΔΟΥῸ55 16 

ὈΟΟΥῪ οὗ 1Π86 ΔΥΌ ΠΟΥ 85 ἢ6 Κποὶΐ οἡ 1Π6 στοιηά.---ἀναΐξειαν. ““ΜΙρδΣ 

βίασί ὑρ." ὙΤΠθ ΟὙΘΘ ΚΒ, ἴδ Ψ}}}} θ6 ΤΟΙ] ΘΙ ΘΥΘΩ͂, γ ΓΘ βιτἰἰηρ οα 186 
δτουπηᾶ, 85 1Π6 ΤΊΟ]ΔΠ5 4150 ὑγουθ, ἂπὰ {Π6 δῦ νγαβ, 1ϑϑί, {Ὁ 186 ἴ0γ- 

ΓΊΘΥ ΒΔ. ΟΠ6 Οὗἃ [Π6 ΘΠΘΙΩΥ͂ ΡΥΘΡΑΥΪηΡ ἴο ἀἰβομαυρθ 8Π ΔΙΤΟΥ͂Σ, ἸΠΘΥ 

τηϊσῆξ βργίησ ἀρ “τότα {Π6ῚΓ βι{{᾿πσ᾿ ροβίατθ ἂπὰ μά θαυοῦτσ ἴο ργουθηΐ 

Εἰπ.---βλῆσθαι. ““ 65 βίσυοκ." - 

116-121. σύλα πῶμα φαρέτρης. ““ἼΟΟΚ ΟΥ̓ {Π6 σογοτ οὗ ἢἰβ χαὶν- 
ΕΓ." ΤὍΠδ πῶμα νγᾶ5 1Π6 11ἀ, ΟΥ ΟΟΥ̓́ΘΥ, οὗ ΤΠ6 φαΐγεοῖ. ΤΠ ΔΕΪΥ͂ΘΥ 

1561 ντὰβ βυβροπηαθα ἔγομῃ 1ῃ6 τὶρηΐ ΒΠΟΌΪΔΘΥ ὈΥ ἃ ὃε]ΐ, ραββίησ 

ΟΥ̓́ΣΥ {Π6 Ὀτραβὲ δηᾶ Ὀθῃϊπά 86 80 κΚ. 118 τηοβὲ σοϊητηοῃ ροβί(οη 

γγᾶ5 οἢ {Π6 οἷ μῖρ. [{ 15 50 στθργθβθηΐθα ἰπ {Π6 Ὁ] ουσίησ υγοοά-οαξ 
οὔ ἰῃ6 ΑτηδζΖοη ΠΙποιδοῃθ, οορίθα ἔγοιη ἃ ΟαὙΘῈΚ γα56. 
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- ἐὸν ἀδλῆτα. ““ΑἩ ἀηβῃοΐ ΔΥΓΟΥΝ,᾽" ἡ. 6.. ποῖ ὈΘίογΘ α868.-τομελαι- 

νέων ἕρμ᾽ ὀδυνάων. “ὙΠ σασβα οὗ στίθυουβ ρᾶηρβ." ΤΠ ἸΓΘΥΔΙΥ, 
“ς οὗἉ ὈΪΔΟΚ ρδησβ." ΤΠ ΡΥ ἾΥ 6 τηθδηΐηρ οὗ ἕρμα 15 ἃ ““ΡΓΟΡ᾽" ΟΥ̓ 

“ἐς ΒΌΡΡοΟΥΪ" 0 βίθδαυ ἃ {πίησ. Ηδυθ, ΠΟυΘΥΘΥ, (ΠΘ͵Θ 15 ἃΠ ΟὈΞΟΌΤΘ 

ἸΘίαΡΠΟΥ : [Π6 ΔΙΤΟΥ͂ ἰ5 Ο41164 1Π6 ““ΘΌΡΡΟΥΤΙ᾽ ΟΥ “Τουτ αἰ 10 Π᾽ οὗἁ 

ΡδῆρΞ5, 1. δ.) [ῃ 6. ““σαυβ6᾽" ΟΥ̓Κ“ Δυΐμοτ" οὗ {πθῖῆ. ΤΠὴΘ Ο]6 γυ6 86 
γγὰ5 το͵θοίθα ΟΥ̓ Αὐἱβίδσομυβ, θαΐ 16 Βθθηβ ἴο Βανθ βυσρσοβίθα {Π6 
ΡὮΓαβ6 πόνων ἐρείσματα (ἰπΟῸ ἢ ἴῃ ἃ ΘΟΠΊΓΑΙΥ 5 σπίβοαίίοη, “ 5Ὸ}- 

ῥογίβ, δοπηοσίβ ἰπ νγ0), ΟσΟυγτησ ἴῃ ἃ αρστηθπί οὗ “ΒΟ, ]5 

(3171).--ῦὸ αν σίνϑη μελαινέων (ἴ0 8 ΡΓΤΟΠΟυΠΟΘά 88 ἃ {Ὑ]5}]114 016), 

ἢ ὙΥΟΙΓ δηὰ ϑρΙΖηθσ. Ηδυπθ 85 μελαινῶν. 

ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμει πικρὸν ὀϊστόν. ““Ηδ Δἀ]αδίαα {Π6 ρΡίογοίησ 
ΔΙΤΟῪ Οἡ {Π6 Ὀον-ϑίγηρ." Βυϊζίπηδηη (ΓΝ ετὶϊ., 5. υ. ἐχεπευκής) ᾿ὰ5 

ΟἸΘΑΙ͂Υ 5θοννη, ἱπᾶΐ πικρός ΒΊΤΙΟΌΥ ΤηΘ8η5 “ Ρἰθσγοίηρ, ροϊπίθα, ΒΏΔΤΡ, 

ΚΘΘη :᾿ δηᾶ {ῃδΐ ἤθηθθ ΘΟΠΊ65 {Π6 5 σηϊἤοαίίοη οὗ ““Ῥαυηρσοπῖ ἴο 1ῃ8 
56η568 ΟὗἉ ἰαδ5ί6,᾽" ““ δι{6Υ.᾿ (Οοπδαὶϊῦ ΟἸοδδατυ, ὈΟΟΚ 1.) 11π6 51.) 

122-123. ἕλκε δ᾽ ὁμοῦ, κι τ. Δ. “ΤΏΘη, μανίησ ἴα κθη ΒΟ], δ 18 

ΒΔΙΠ6 {ϊτη6, οὗἨ Ὀοΐῃ 1η6 ποίσῃ δηὰ 1ῃ86 οχ- 46 ἱῃοησ, ῃ6 ἀγθνῦ 

(612), ὦ. 6., Βανῖησ ἴακθη ΠΟΙ οὗ ἴῃ68 ΙΟΥΟΥ ρατί οἵ 1Π8 ΔΙΓ͵ΓΟΥ, 

ΏΘΓΘ {ῃ6 ποίσῃ νγὰβ ουΐ, ἀηα οὗ [ῃ6 Ὀονν- 5. ὙΠ 85 1Ὁ ρΡαββϑά {ῃγου ἢ 

1ῃ6 ποίο!, ῃ8 ἄγον ἴθι ἑονγαταβ ἢἷπι. ΟὈΌΞΘΥΥΘ ἰμαὶ σοοᾶ τ 6 Υ5 

ΔΙ ΑΥ5 056 γλυφίδες ἴῃ 1Π6 Ρ]Ό͵ΑΙ, που ἢ νγ6 Πᾶνα ἴο ΘΧΡΓΘΒΒ ἰἰ ὈΥ͂ 

19 ΒΙπρΌΪΑΓ ΠαΓΩΡΘΓ.---νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, κ. τ. Δ. “Ηδ6 
Ὀτουρΐ {Π6 5ίγη σ᾽ ΠΘΔΥ ἴο ἷβ Ὀγθαβί, ἀηα [Π6 ἴσοη ῃθδᾶ ἴο [ἴΠ6 θονν." 

ΤῊΘ μᾶπᾶ νι μος μ6]ἃ {Π6 βίτϊησ νγὰβ ὈΓΟυΡὮ ΠΘΔΥ ἴο ϊ5 Ὀγθαβί ὈΥ͂ 

[Π86 οροτγαίϊοη οὗ ἄγανίπησ ἰἢ ; ὨΠ6 1η6 ἰτὸη ΠΘδᾶ οὗὨ 106 ΔΙΤΤῸΝ 

τουοῃθα [Π6 Ὀον ΏΠΘΙΘ 5 Ἰοῖ παπᾶ νγὰβ σταβρίηρ ἴζ ἴῃ {Π6 σϑηΐγθ. 

ὙΙΓΡῚ 5 ἱπηϊταϊίοη οὗ [Π15 ραββᾶρβ Β6ΥΎ65 ἴ0 ΤΟ ἃ ΟἸθατ ᾿ἰσῃξ ΠΡΟῚ 
15 τηθδηΐησ. (28 π., Χὰ., 860, δεφ4.) ἶ 

“ἘΠ ἀυαχὶξ Ιοησο, ἄοπθο ουγγαῖα σοἰγοηΐ 

Ιπΐου 586 οαρίΐα, οἱ τηδηΐθιιβ τ ἰδ ησοτσοῖ δα Ϊ8, 

Τιανᾶ αεοΐεπι ξεττὶ, ἀεαίγὰ πετυόφιις ραριαπι." 

124-126. κυκλοτερές. “(80 85 ἴο Ὀ6) σοτῃρ]δίοὶν τουπᾶ." Ἠθδ 

Ὀδηΐ {Π6 ὈΟΥ ἰπΐο ἃ 5ϑιηῖοῖγο]6, ἰἁυὶησ ουΐ 411 ἢΪ5 Βίγθησίῃ ἀροῃ ἴΐ. 
Οοιηράᾶτα Επϑβίδιΐαβ, ῥαιδοῦται τὸ τῦξον εἰς κυκλοτέρειαν, ἃπὰ 4150 
ἘΠ6 ΞομοΙ!αβί, ἀντὲ τοῦ, τείνας κυκλοτερὲς ἐποίησε.---λίγξε. “«Τνγδηρσ- 

εἀ.;-- μέγ᾽ ἴαχεν. “Ἄδηρ Ἰουα]γ." ΤῊΪΒ Π|π6 ἢὰ58 Ὀ6θὴ τῃθοὴ δά- 
Γηϊγθα [Ὸὺγ 5 πο Βρθοϊμηθηβ οἵ οποπηδίοροῖα, ΟΥὁἠ 1πΠ6 οοτταξεροπᾶ- 

6π06 οὗ βουπᾶ δηᾶ βθηβθ.- --ὦλτο. ““Βουπάρα οἤ᾽" -- καθ᾽ ὅμιλον 
ἐπιπτέσθαι. “Το νυἱῖηρσ ᾿15 νὰν διηϊά 1Π6 ἱῃγοηρ.᾽" 

121-181. Οὐδὲ σέθεν, Μενέλαε, κ. τ. Δ. ΟὈΞΕΥνΘ ἴΠ6 αἷγ οὗ δηϊτηδ 
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τἴοη ἡ ἢ {16 ΔΡΟΒΙΓΟΡΙΘ ἱτηρατίβ ἴο 1ῃ6 βθηΐθῃοςθ. ΤῊΪΐβ ἰβ, 85 

Εδίδιμ! 5 Τϑιηδ κβ, (Π6 ἢγβί ἰπβίδῃορ οὗ 1η6 Δροβίσζορε 8 ἰῃ ἴπ6 Πίδά. 

ΑΠΟΙΠΘΥ ΤΘΙ ΔΓ ΚΑΌ]Θ ΟὁΠ6 ΟΟΟΌ͵Β ἴῃ [ῃ6 6836 οἵ Ῥαίτοοϊαβ (Π., χυὶ., 

187). Ιῃ 1186 ΟΟΥ̓ΒΒΘΥ͂ ὙΛῸ ΠᾶΥ͂Θ ΟΠΪΥ ΟΠ6 ΘΧΔΠΊΡΙΘ, ΠΑΠΊΘΙΥ, ἴη 1ἢ6 

Υ̓́ΘΙΒΘ {Παΐ 15 80 οἴῃ τϑρθαϊθά, τὸν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προςέφης, Εὖ 
μαιε συθῶτα. (Οἰἱ., χνὶϊ., 272, δχο.)---Διὸς ϑυγάτηρ ἀγελείη. “Το 

ΡῬΙυπάοδτίησ σοάάθβ85, Π6 ἀδυρσηΐου οὗ 1ογ6. ΤΠ6 δἰ υβίοη 18 ἴὸ 
Μίποτνα, ἀπά {π6 δρι μοὶ ἀγελείη 18 Δρρ] 16 ὦ ἴο ΠΘΓ, ἱπ {Π6 βρίτιΐ οἵ 

186 ποσοῖς {{π|65, 85 ἃ γα Κα σοάάθ55, θθατὶηρσ ΟΥ̓ ΡΙαπάθυ ἔγοιη 1Π6 

ἴοθβ. Οὐομραγθ ἐπ6 βομο]αβῖ, ἡ ̓ Αθηνᾶ, ἡ ἄγουσα λείαν ἀπὸ τῶν πολ- 

ἐμίων. ΟὔὈβοτΥΘ {μᾶΐ ἴπ {Π18. 11Π6 νγθ τηυβί ΒΌΡΡΟΒΘ οὐ λελάθετο, ΟΥ 
βοιηθίίησ δαυϊνα!θηΐ, ἴο θ6 ἀπάοτγβίοοα, ἐμοῦ σῇ ποῖ τεαυϊγθὰ ἰπ (ἢ 6 
{τηβίαΐϊοη.---πρόσθε. ΤῊΘ σοτηποη ἰθχί ἢᾶ5 ἴΠ6 ἢπαὶ ν, νοῦ 
ὙΥΟΙΓ ἀπά οὐμθυβ σθλουθ. [{ τπᾶκθ5 δὴ δινκυγατὰ ἰΐηρθ τυ ἴμ6 
6πὰ οὗ 1Π6 1ἰη6.---ἐχεπευκές.- ΟΟΠΒ}Π ποΐθ οἡ ὈΟΟῸΚ ἱ., 1πΠ6 δ1, ἀπά 

450 Οἰοββατγῃ. 
τόσον, ὡς. “1αβῖ ἃ5 ΤΌΟἢ 85,᾿" ἡ. 6.,) ΜΥΠΠ 85. ΤΟ ΟΔΥΘ 45.--- 

ἀπὸ χροός. ““ἙΤοΟΙΏ ἶ8 ἤθ5ῃ." Τηϊΐβ ϑιηρὶουτηθηΐ οὗ χροός, ἰῃ 1ῃ6 
56η568 οἵ ““ 65}, 15 δα] 0 πάνθ Ὀθθηῃ ρθου ἶαΥ ἴο 1Π6 Ιοπὶς τ [6 8. 
«Οοηβυϊ Ερξς. Ητρροον. (Ἐς.)--- παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν. ΤῊΘ ὑθδυῦ οὗἁ 

1Π6 σοΙηρδτίβοη 1165 ἴῃ {Π6 ἰάθα οὗ [86 σϑπί!θ τηοίϊΐοη οἵ [Π6 τηο Γ᾽ 8 
μαηά. ὙπὺΒβ Μίηθσνα, συ ἃ σϑηΐθ νναυίησ οὗ 1Π6 παπᾶ, νγαγὰβ 
ΟΥ̓ (Π6 ΔΙΤΟΝ 50 [ὉΓ 85 ἴο ργϑυύϑηΐ 118 ἀοίῃησ ΔΗΥ͂ ΒΘΙΪΟῸΒ ΠΆΓΓΏ.---- 

ἐέργῃ. ῆαθ Βαγθ ρίνθη [Π6 βυθ)αποιῖνθ ΒΘσθ, τ ΤὨΐθυβοῖ ἃπὰ 
ϑριίζηθσ, οὐ σοοὰ ΜΆ. δυϊμουιν. Ἡριτηᾶπη, ἱπάθθα, ἀρρθαῦβ ἴὸ 

18 1ΠηΚ {Π6 ἱπαϊοαίϊνθ ργθίθγαθ!θ (Οριιδο., νο]. 1ϊ., Ρ. 44); θα: {86 5υὉ- 

Ἰαποίῖνθ, ἃ5 ΘΡ ΖΏΘΥΙ ΤΘΙΏΔΥΚΒ, 15 ΤΏΟΤΘ ἴῃ δοοογάδποθ ἢ Ηοτηθσίο 

5858.---ὅθ᾽ ἡδέϊ λέξεται ὕπνῳ. “ΒΘ η ̓ ξ 58}8}} μᾶγθ Ἰαϊὰ 1561 

ἄοννγη ἴῃ βυγϑϑῖΐ 5166}, ἡ. 6.) 51.411 θ6 Ὀυχὶθα ἴῃ ἄθθρ βῖδαδερ. Οὔβϑυυθ 

186 ἴοτοθ οὗ 1ῃ6 τη 416 ἴῃ λέξεται, νΥ ϊοἢ 8 ποι ὺ 1.6 Τα Υ6 ΓῸΓ 

[Π6 ρῥγθβθηΐ, 8ἃ5 Ηβύῃθ θχρ᾽αἰῃβ ἰΐ, ΠΟΥ 1η6 ζαΐαγθ ΤῸΓ 1ῃ6 δογίβί, ἃ8 

ὙΥΟΙΓ δββοσίβ, θὰϊ {π6 δογὶβί βυδ᾽ ποίνθ, τι [ῃη6 Βῃοτίθηβα τηοοὰ 

ΥΟΥὟΕΙ, ἴοσυ λέξηται. 

132-133. αὐτὴ δ᾽ αὗτ᾽ ἴθυνεν, κ. τ. Δ. ““Απά ψΠῈ ΠΟΥ οὐ Παπί, 

ΓΠΟΥΘΟΥ͂ΘΙ, ἀἰὰ 5Π6 συϊάθ ᾿ξ, ἰο ἜΘΥΘ {Π6 σοϊάθῃ οἸ45Ρ85 οὗ {Π6 σίγα !θ 

Βα 1ξ ἑοσϑίμου δπὰ {π6 ἀουδ]δὰ οογβϑὶθί τηϑὶ ([886 Ὁ] νυν). Οὔβοσνα 

ὮΘΙΘ 106 ἴοτοθ οἵ αὐτή, ἃ5 ἀδηῃοίϊσ [ῃ6 δοίϊνθ οᾶγτθ οἵ Μίηρσνδ. 

5111, ΒΟΎΤΘΥΘΙ, 506 οαπποῖῦ ΘΠ ΓΟ τναγὰ οἵἵ᾽ (Π6 Βμαῖι οὗ Ῥαηάδγιβ, 

Βίποθ 8:8 μδᾶ, ἰῃ δοσογάδησθ νυνὶ (η6 σοϊητϊηδπὰ οὗ 721ο0γὙ6, ΒΟΥΒο 

ἱποϊθα (ῃ6 1, γοίδη ὙΥΑΥΤΪΟΥ ἴο 1η6 ἀθοᾷ ; 50:0 4065, πον Ύ θυ, τυμαΐ 

506 οδη, δΔπᾶ ργϑυθηίϑ (86 ψοσπα ἴτοπὶ Ὀδίηρ ἃ τηογίαὶ οπ6.---ὅθε. 
ΤὮῈΘ [0]] οοπδβίσιοίίοη Οὐ] Ὁ6, ταῦθα ὅθι ; ἸϊΘΙΆΙΠΥ, “ ἴο {πὲ φυδτ- 

ἴ6Υ, ψὮΘ͵Θ.᾽" Ν 
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ζωστῆρες. ΤῊΘ Ηοχηοσὶο οοσβοῖοί, οὐ ϑώρηξ, οοηβίδδα οὗ ἃ Ὀι δ αβὶ 

ἃπα ὈΔΟΚ ρίθοθ, 1ῃ6 βἰάθβ οὔ νυ ῖὶοῃ Ιαρρθα ΟΥ̓ΘΥΓ οπ6 ἃποίμου, ἀπά 

ὝΘΙΓΘ Ξϑουγαά ὈΥ͂ ο1.5ρ5. Τῇ σογβοῖθὶ γθδοὶ θὰ ΟΠ]Υ δθουΐ 85 ΤᾺΥ 85 

1η6 πᾶγ8]. Τὸ {Π6 ΙΟὟΤΘΥ ρᾶτί οὗὨ ᾿ξ νγὰβ δἰΐδοῃθα ἃ βῃοτί κἰπα οὗ 
ΚΙ, ΟΥ Ρείοοδΐ, οχίθπαάϊησ ἀδοὰὺΐ Πα] ὰΥ ἴο 1Π6 Κπθθβ. ΤῊ Ϊ8. 

ΚΙῚ νγὰβ οδ]δὰ ζῶμα, Ὀὰΐ 85 1 νγὰβ ποῖ ἃ βυήηοϊθηΐ ργοίθοιοη [ῸΙ 

Ἐπαΐ ρατί οἵ {Π6 ΒΟΑΥ͂ ΠΪΘἢ 1ζ σογογαά, [5 ἀθίδοϊ νγὰβ γοτηθαϊθα ὈΥ͂ 

{Πη6 μέτρα. ΤὮῊΒ μίτρα νγἃ8 ἃ ὈγάΖΘη ὈΕ]ΐ, ΠΠπ644, ῬΓΟΌΔΌΪΥ, οπ 106 ἴη- 
5146 ψ ἢ ΘΙ ΠΘΥ δηᾶ βίυῆεδα ἢ ΟΟΪ, ἀπ ὙΥ ΒΙΟΝ νγὰ5 ΤΟΥ ποχὶ 

ἴο ἴΠ6 ὈΟΔΥ, 50 85 ἴο ΘΟΥ̓́ΔΙ {Π6 ΙοΟνγ ΘΓ ρατί οὗ ἴπΠ6 δθάοπηθῃ. ΕἾΠΔ]]Υ, 

ΟΥ̓́ΔΙ {ῃ8 ζῶμα, ἜΤΙ 1ξ Ἰοϊπα ἃ 1ῃ6 σοτβϑὶθὲ, [Ώ6.8 νγὰβ ἃ θ6]ΐ, ου βὶγ- 

416, 641168 ζωστήρ, Ὑ»]Οἢ νγὰ5 αϑίθπϑα δγοιπᾶ {6 θΟΑΥ͂ Π 0145ρ8, 

ἴ:656 οΟἷα5ρ5 θοϊησ δ ἴῃ6 5146, ὑγεσ {Π6 ἴνγο ρ]αΐθβ οἵ {Π6 οουβοὶοῖ 

Ονθαρρθά. Ἐυβίαἑ 5 ἸΠΟΟΥΥΘΟΙΥ ΤᾺ Κ65 {Π6 ζωστήρ ἃπᾷ ζῶμα [Π8 

ΒΆΙΏ6. ὃ 

διπλόος ϑώρηξ. ΤῊ νουπᾶ ἰπῆϊοίϊθα οα Μθηθὶδιιβ ττὰβ ἰπ {Π6 

ἤδηΚ, ΟΥ, 85 [6 Βοῃο αϑέ χρυ 5568 ἴξ, 1Π6 ρατγί καθ᾽ ὃ ἀλλήλοις ἐπι- 
φερόμενα τὰ πτερύγια τοῦ ϑώρακος ἐσφίγγετο ὑπὸ τοῦ ζωστῆρος, ἵ. ε.» 

ὙΉΘΓΘ Π6 51465 οὗ {86 Ὀγθαβί δῃα Ὁ8Δ0 Κ ρίθοθβ ουθυ!αρρϑά, δη ὑνΏΘΥΘ 

116 ὈΕΙξ, ΟΥ̓ σίγά!θ, ραβββᾶ ουδσ ἵμοῖη. ὙΤῊΪβ 1] ΞΘΥνΘ 10 Θχρ δίῃ [ῃ6 

ΡὮταβΘ ““ἀουῦθΙθ σογβοὶοῖ," [Πῃ6 τοίρθσθποθ Ὀθίησ ἴο [Π6 ομβ ρὶαΐθ 

ἀου]ησ ΟΥ̓ΘΥ 1Π6 ΟἾΠΟΓ. 

194-140. ζωστῆρι ἀρηρότι. ““ἼΠ6 το }1-διρὰ σίγά]6,᾽ ὁ. 6., γγ6}} 

πιο ἰο {ῃ6 θοάΥ. ΒΌΡΡΙΥ σώματι ἴῸΤ ἃ 116 ΓΔ] ἐγ ηβ] αἱ] οη.---διὰ μὲν 

ἂρ ζωστῆρος, κ. τ. Δ. ὙὩΤΠ6 ἄττοῦν Π85 ἢγϑβί ἴο ρᾶ55 [του σἢ [Π6 σΊγα 8, 

ΟΥ̓́͵, ΤΑΙ ΠΘΓ, 115 οἴαβρϑ, ἴῃ 6 πη ἰῃτουρσἢ (6 ἀουδ]οα ραΐθ οὗ {Π6 σοτγβοϊθξ, 

δηα ἤπΔ]}}Υ ἱῃτουρῃ 86 μίτρα : [Π6 ΌΓΟΒ οὗ 1Π6 ὈΙΟν, 15 50 τηθοἢ ἀθαά- 
664, {ΠΘΥΘΙΌΤΘ, ὈΥ ἐπ 656 ᾿ηρθαϊπηθηΐβ, {πᾶΐ [(Π6 5Πδῖϊν ΤΠΘΤΕΙΥ͂ σΓα265 

1Π6 5Κίη.---καὶ διὰ ϑώρηκος, κ. τ. 3. ἘἈδρθαΐθα ἔγομῃ ὈΟΟΚ 11]., 858.-- 

μίτρης ϑ. ““Απᾶ {Βτοῦρῃ {π6 ὑταζθη- ρ]αΐθα θε11. Τῃδ δπηθχϑᾶ 
ποοά-ουΐ 5ῃονγβ {Π6 ουΐβίάθ δἃπηᾶ ἰπβίαθ οὗ 186 Ὀγάζθῃ ρ]αΐθ οὗ ἃ 

ΐτρα, ὁη6 ἴοοὐ Ιόησ, τυ αἰ οἢ ντᾶ5 Τουπαᾶ ἴῃ {Π6 ᾿ἰΒ]απα οὗ ΕἘυθοα, πὰ 

͵β ΠΟῪ Ργθβοσυϑά 1η {ῃ6 ΤΟΥ] ΠΙΌΓΑΤΥ αἵ Ῥατῖβ. 78 ΟὈΞΘΥΡν6 δ΄ ὁπ6 

δηᾷ ἔνγο ΠΟ]65 ζ01 ζαβίθηϊησ 1Π6 βίσγαρ, ὑυ]Οἢ νηΐ θΘμϊηὰ 186 Ὀοᾶγ; 

απᾶ αἱ {Π6 οἴμποὺ δπᾶ ἃ ΠΟΟΚ, Αἰθα ΡγΟΡΘΌΙΥ ἴο ἃ τίησ, ὑγἘ] ἢ νὰ 5 

αἰιδοῃθᾶ ἴο {Π6 5ίΓδ0ῃ. 

ἕρκος ἀκόντων. “Α8 ἃ ἀδίδποθ δραϊηβί ἀατίβ.᾽"" Οοηβοὶ ποθ οη 
ΒΟΟΚ ἱ., 284.---ἔρυτο. ““ Ῥτοίϊδοίαά (8 ΡΘΥΒΟΠ).᾽" --διαπρὸ δὲ εἴσατο 
καὶ τῆς. “Βαΐ οηνατά {Πτουρὶι {Π|15 8150 1Ὁ νυεπῖ." ΟΌΞοτυθ [Π8 
[Ὅτ 6 οὔ 18 δοτηροπθηΐ ρᾶτίβ οὗ διαπρό, [Π6 1άθα ᾿ηἰοπᾶθᾷ ἴο Β6 6Χ': 

ργδββϑά θείην ἐμαΐ οὐ ὀηνγαγὰ τποίϊοπ ἱὨτΟΌρἢ 8ῃ ἱπίθγυθηϊηρ ΟὈδβία- 

ο18.---ἀκρότατον δ᾽ ἐπέγραψε χρόα. ““τοζοᾶ 1Π6 ουΐξοττηοβὶ βΕίῃ," 

͵ 
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-. 6..) ἴῃ} ΘΧΊΓΘΙΏΘ βυτγίδοθ οὗ {πΠ6 Ὀοάγ. ΟΌΒΘΥΥΘ ὑπαὶ ἐπέγραψε 18 
ὮΘΥΘ Θιηρ θα ἴῃ 18 Ὀυὶ πη ἶν 8 56 η86 οὗ τηδυκίηρσ 1Π6 βυγίασθ οὗ ΔΗΥ͂ 
τὨϊησ. --ταΐμα κελαινεφές. ““ΤΏΘ ἀαγκ-οο]ουγοά Ὀ]οοᾶ." ΟΌΒΘΟΓΥΘ 
{Παΐ κελαινεφές ἰ8 ΠΟΤ ΘΙΩΡ]οΥΘα ἴῃ ἃ σθῆθσαὶ 5Β6η86. ΕῸΤΥ 118 ΤΠΟΓΘ 

ΒΡΘΟΙΔΙ βίσηϊποαίίοη, σοπβαϊ Οοσϑαγῳ οἡ θΟΟΙ ἱ., 397. 
141-145. ὡς δ᾽ ὅτε τίς τ᾽ ἐλέφαντα, κι τ. Δ. ““Απᾶ 85 ΏΘη 501Ὼ6 

Μϑοπίδη οὐ Οαγίδη [δ 8]6 5}}4}} ἢᾶνϑ βίαϊπθᾶ ἱγυ συ νυ ἱτἢ ΡΌΓΡΙΘ, ἴο 

6 ἃ ΟΠ Θθ Κιουπαπηθηΐ [ὉΤΥ ΠΟυβ65.)) [Ὁ 18 βίπσῃϊαν {Παὶ (6 ΡΟΘΠΠΒ Οἱ 

ἨοιηθΥ ἄο ποῖ σοηΐαϊῃ ΔΠΥ͂ ΠηΘηϊΟη οὗὨ Ραϊηϊίηρ 85 8ῃ ἱταϊ ἐδ δσί. 
ΤῊΘ ΟΠΙΥ Κἰπά οἵ ραϊπίϊησ ν οἢ 1ῃ6 Ροθῦ ποίίοθβ, θθβϑί 65 1ῃ6 ργθ8- 

Θηΐ ἰηβίδποθ, ἰβ 1ῃ6 ““σϑά-οῃθθκρᾶ,᾽" δηᾶ “" ριγρΙ6- Ομ θοκθᾶ βῃϊ05"" 

(νῆες μιλτοπάρῃοι, νέας φοινικοπαρῴουο). ----ν ϑαλάμῳ. “1Ἰῃ 188 

βίου: τοοιη." ΒΥ ϑάλαμος 1β ᾿ΘΥΘ τηθαηΐ 1ῃ6 ἀρατίτηθηΐξ ἴῃ ΨὨΪΟῆ 
οἸοΐῃ 65, ΔΥΠΊ5, γδ] 8065, ὅζο., νου Καρί, ὕ5ΌΔ|ΠΥ ἀπάθυ 18 ΘᾶΥΘ οἱ 

186 ταμίη. ὙΠ, ὁΠ6 οἵ {Π6 56 ΠΟ] 8585 58 Ύ8, ϑάλαμος, ἡ ἀποθήκη.--- 

πολέες τέ μιν ἠρήσαντο φορέειν. ““Δῃά ΤΩΔΗΥ ΟΠΑΙΙΟἴΩΘΥΒ υγῖβὴ 10 
ὈΘΑΥ ἴΐ ἃ5 {ΠΘῚΓ Οὐ Π,᾽ 1. 6.7 ἴο ΡΟΒ5658 δηᾷ αἰβρίαν ἰἴ. ΤῊΘ νϑτῦ 
ἀράομαι ῬΥΟΡΘΙΙΥ ΤΘίδΥ5 ἴο {Π6 οΟἤἴδυίπα ἃρ οὗ νον, ἴῃ οὐᾶθυ {παΐ ἃ 

οογίαϊῃ ΤΟβΪΌ ΤΩΔΥ Ὀ6 Ὀγουσηΐ δθουῦΐ, ΟΥ {παΐ ἃ σογίδϊη {πη σ᾽ ΤηΠΔΥ 
ὈΘΟΟΙΊΘ ΟὟΥ ΟΥ̓, ἄο. ΟΌΒΘΥΥΘ, ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, [Π6 ΤΟίΘΓΘΠΟΘ πη 1ῃ6 

δογῖβί 0 νγηδΐ 18 Οβί ΟΠ ΔΤΎ, ΟΥ ὙΠδΐ ΟΠΘ 15 ψοπὶ [0 ἀο.---ἄγαλμα. 
“.Α ἰγθαβιγθ.᾽" ΟὈΠΊΡΑΙΘ [Π6 ΤΟΙΊΔΥΚ οὗ ΗθΥΠ6, “ ἄγαλμα, ποπ τηοῦο 
ογπαίιι5, πΆτη ΒΘαυΪΥ κόσμος, 568 ἀεϊϊοίας αἰχὶϊ, τόπι, φιιά φιιῖς ἐπείαϊ, 
ἀγάλλεται, εἰ βιιρεγϑὶΐ.") 'ΤῊΘ ΥΕΙ͂ΌΓΘΠΟΘ, 1Π6η, 5 ἰο Βοιηθί ΐησ Ψ ΒΙΟὮ 
ΟΠΘ ΡΓΪΖ65 ΠΙΘὮΪΥ ἀπά οἵ νυ ἢ ΠΘ 15 ὑστουά. ᾿ 

146-154. τοῖοι. “Ἰῃ Β00ἢ ἃ νγὰγ.᾽"--εὐφυέες. “Ὗ 611-5Παρθά.""--- 
κνῆμάι τ΄. «“Απᾷ 1028.᾽ -- ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε, κ. τ. Δ. ““ὙΈΘη, 

ΒΟΥΤΘΥΘΥ, Π6 580} θοΐἢ 106 5βίγίηρσ ἃπὰ {π6 θατθθα ροϊηΐβ (οὗ {Π|6. 8ἃ1- 
τον) ουΐδίάθ.᾽ ΒΥ νεῦρον ἰβ τηθαῃέ {Π6 5Βίτίησ ἐπαΐ Γϑίθηθα οπ 88 
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Βοδά οἵ {Π8 δύγουνγῦ. ΕῸΥ 1Π18 ΡΌΓΤΡΟΒΘ, ἃ ΠΟ]8 ν᾽ ὰ5 Ὁ ἀτ! !6ά 
{πγουρῃ 1Π6 Π64.---ὄγκους. “ΤῊΘ 56 οὗ θδαγθθα ΔΙΤΟν 5 15 δἰνναν5 
γϑρτθβθηΐθα Ὁ. 1πΠ6 ασθεκ ἂῃα Ἀοπηδη δυΐμοΥ5 85 [ἢ 6 Ομδυδοῖθυιβίϊα 

ΟΥ̓ ὈΔΥΘΔΓΟῸΒ Παίοη5.---ὠψοῤῥόν ἀγέρθη. “ΝΥ ἃ5 οο]οοῖοα Ὀδοκ,; 
ἑ. ε.. τοοονϑυθᾶ 1561. Ηβδ βδν ἴῃ ἃ τηοτηθηΐ ἱμπαΐ {ῃ6 ννουπα νγὰ5 

ποΐ ἃ ἀδησοτοῦβ 0η6, δηᾶ ἐπαΐ (Π6 58ῇῆ, πὰ ποΐ ρεποίγαϊθα ἀθθρὶν. 

ς -«-ἐπεστενάχοντο. “Κορΐ στοδηΐϊηρσ ἴῃ ἀπίβοη ἢ ΗΠ. 

.1δ8δ-1δ7. ϑάνατόν νύ τοι ὅρκι᾽ ἔταμνον. “1 ΒίΤυΟΚ ἃ ΙΘᾶΡΈ6, Π6η, 
(Παΐ νγὰβ ἀθαίῃ ἃπίο 1ῃ66.᾽ ΟὔδοΙγυ πᾶΐ ϑάνατον 15 ΠΕΙΘ ἴῃ ἂρρο- 

ΒιζἸοπ ὙΠ ὅρκια, Δ Π4, ΤΠΟΥΘΟΥΘΙ, {Ππᾶΐ νύ (ΠΠΘΓΑΙ]Υ͂, ““ Πονν,᾽)) τη δτκ5 

ΘΙ 1Π6 ᾿πηϊηθαϊαῖθ ΞΒΘ]ΌΘΠΟΒ Οὗ οὁΠ6 1Πϊηρσ ΠΌΤΩ ΠΟΘΙ, ὈΥ̓͂ ΨΥ Οἱ 

[ΠΥ ΠΟΟ; Δα ΤΩΔΥ Ὀ6 ΤΟπάδγοα ὈΥῪ Οὐ ΕΠΡΊ 5} ραγίϊοὶθ “ 1 6η." Α5 

ΤΟραγβ {ῃ8 δβχργθββίοῃ ὅρκια ἔταμνον, ΘΟη50] ποί8 οἡ ὈΟΟΚ [Ϊ., Π1Π6 

124.---οἷον προστήσας. “ΒΥ Βαγνίηρσ 56ΐ [Π68 ζογνγασὰ 8]Ι0η6." ὅϑαρ- 
ΡΥ σε.----πρὸ ᾿Αχαιῶν. ΗδγπΘ {πΠ|ηΚ5 {πᾶὶ 1ῃ6 Πἰαΐϊαβ ΠΘΓΘ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 

τδιηθαϊθα ὈΥ Ξιρροβίηρσ [Π6 οΥδίη8] τοαάϊηρ ἰο πᾶνθ Ὀ66η πρὸς ᾿Αχαι- 
ὧν, ἀηἃ πρός ἴο Πᾶγ6 πᾶ {ῃ8 [ΌΥῸ6 οἵ πρό. Βιυΐ {Π6Γ6 15 ΠῸ ἴγᾶσθ 
οὗ ΒΌΘΙ ἃ γϑδάϊηρ δἰ Π ΘΓ ἴῃ {Π6 ΟΠ] αβὶβ ΟΥὁἨ Ἐυβίδ 5. [ὐ 15 θ6ί- 
(ΕΥ̓ ἰο δοδσουηΐ [ῸΓ {Π6 Πἰαίαβ ἴῃ φασβίϊοη ὈΥ ΤὨΪΘΥΒΟἢ 5 ΤῸ]8 οὗ [Π6 

Γογαϊ πη 6 σϑϑυσα ἴπ [Π6 {ηϊτὰ ἴοοΙ. (ΟοΙηραγα ποΐθ οἡ 1ἰπ6 9θ.)--- 
ὥς. “81π66."--κατά. ““Ὅπάαεγ ἰοοΐ.; Αἡ δάγνοχῦ, 85 Ὀθίοσθ. 

168-168. οὐ μέν πως. “οἱ ποῖ ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΠΠ6Δη8.᾽ ---ὅρκεον. ““ὙΠΘ 

ΡΙθᾶρο,᾽" ἡ. 6., [ΠΏ 6 5ΒνγΟΥΏ ἀργθοιηθηΐ.---σπονδαΐ τ᾽ ἄκρητοι, κ. τ. λ. 

Ἀδρθαίθα τομὴ ὈΟΟΚ 1Ϊ., 11Π6 841 .---εἶπερ γάρ τε, κ- τ. Δ. ““Απᾶ (ΚΜ8Ὲ}} 

ΤΩΔΥ͂ 1 5ΔΥ 50), ΟΥ̓ ΔΙ ΠΒΟυ σῇ {116 ΟἸγιηρίδῃ 885 ποῖ, θύϑθῃ δ {Π8 τηο- 

τηθηΐ, Ὀγουρηΐ ᾿ξ ἰο Ραᾳ55. ΟὔΒογα ἴμᾶΐ τὲ ΠΘΥΘ βίσθησί 5 16 

οτοβ οἵ γάρ, δπὰ {παΐ γάρ τε ἰ5 1ῃ6 Β8Π16 85 ἴΠ6 1, Αἰ εἐεπῖηι, ΟΥ ΤΠ 
[ΏΟΓΘ ρτοϑβαὶς καὶ γάρ.---ἔκ τε καὶ ὀψὲ τελεῖ. “ΗΠ Μὴ} Ὀτίηρ ἴὸ 10 
ὉὈ8455 θοίἢ ΠΠΥ δηᾶ 1αἱ6,᾽" ἐ. 6., 1π [Ὁ]] Τηθᾶβογα δ ΞΟΠΊΒ {αΐαγ6 ἀδΥ. 

ΟΌΞΘΙΥΘ [86 Δάγνοτθαὶ [ΌΓΟΒ οὗἉ ἐκ.---σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν. ““Απὰ 
([Π6Π} 51})8}} ἱΠρῪ πᾶν ραϊὰ {ῃ6 Ρϑπαὶ τὺ ἢ ΠΘΑΥΥ (6011}),᾽ ἐ. ἐ., 

ΜΡ ἢ ΠΘΑΥΥ ἱἰηίργοϑί. [Ιπ {Π6 5ΠΟΥί ΟΠ] νγο πα ἰῃ6 61]Π]ρ5ὶ5 ἴῃ 

μεγάλῳ ΘΧρ]αἰποα 85 [Ὸ]]ονν5 : χόλῳ, ἢ τόκῳ, ἤτοι ποινῇ. ἈΠΟΙΠΘΓ 

ΒΟΠοΙαβί, ΠουνθΥ θυ, βυσσοβῖβ, ΓΏΟΤΘ ΘΟΥΤΘΟΙΠΥ, κακῷ. 

ἀπέτισαν. ἼΤῊΘ δοχὶβῦ 5 Βοιῃθίϊ πη65 564, 45 ἴῃ [Π6 ρΡγδϑβϑοηΐ ἰπ- 

Βίδῃοθ, ἴο δχρῦθϑβ ζυαΐαγθ δυθηΐβ ΐοὴ τηυβὶ σου δι ΠΥ Ὠδρρθη. 

ΤῊΘ ΙηΟΠΠΘΠΙΔΓΤΥ͂ [ΌΤΟΘ ΟΥ̓ ΪΠ6 δοτίβί Ξί ΟΡ Θχρσθββαβ [86 ἰπθυῖ- 

(8016, δη, 85 1 σσοῦθ, ἱπβίαπίδπθουβ ἀθυθὶοριηθηΐ οὗ ἐμαὶ νυ] ἢ 15 

ἃ5 γαῖ Γυΐυγθ. 50. Δ σαιηθηηῃοη ΠΘΓΘ 5805, ἰη [αοΐ, “16 ΤΥ͵ΥΟ͵ΔΠ5 588]}} 

Πᾶν ρΡαϊά 1πΠ6 ρθη: ἴ'γ, ἄς. 80 σοϑσίδϊηῃ ἃῖὴ 1 οὗ ϊ5β, [δὶ 1 σοηβί δι 

ἰ{ ἃ5 δοίυ!]ν ἀοπ6 ἘΠ 15 ὙΘΥῪ ἰπβίαηϊ. (Καλπεν, ᾧ 403, 5, Ρ. 60, .7ε1.) 

164-168. ἔσσετ’ ἧμαρ. κι τ. 2. ὙΤῊΪΒ δηά 1ῃ6 Ξβισοθοάϊησ 1186 ἃτ6 

«τἰϑϑ- 
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Βδὶά ἰο βᾶῦθ ὑὕὉθθῇ τϑρθαίθα ὉΥ 1η6 γουησου Αἰτίσδηβ, νμθη υγὶτ- 

ποββίηρσ {πΠ6 ἀδδίχγιοίίοη οὗ Οαγίμασθ. (“ρρίαη, Ῥαωπ., 132.}.ττὸτ᾽ ἄν 

ποτ᾽’ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρήῆ. “Οη ψὨΐο, σοπὶθ ἰλ ἤθη ἰΐ τηδΥ, βαογοὰ 
Πάπα 5881} ρϑυί 5." ΟὈΒΘΥνΘ ΠΘΥΘ {Π6 ἴΌγοΘ οἵ ποτέ, ἃ8. ἰδαυίησ 
186 {ἰπ|6 φυϊΐθ ἀποοτίαϊη. ὙΥῸ ἴᾶνθ υυυὶ ἔθη ὅτ᾽ ἄν ΒΘρδζαίον, νυ ἢ 

ὙΥΟΙΓ ἂπὰ ϑριἔΖηθσ, ἃ5 ΓᾺΣ τΟΥΘ βρί το {πῃ 1ῃ6 σοϊητηοη ὅταν. 

θυ δὐορίβ ὅταν, Ὀαΐ ἰ5 ἱποοηδβίβίθηϊ υυἹἢ Ὠἰπηβοὶ, βίποθ ἰπ ὕθῸΚ 

Υἱ., 448, Π6 α8 ὅτ᾽ ἄν. (Οοηβυ Ῥογβοη, αὐ Επιτὶρ., Μεά., 191, ἀπά 

Ἰίσεη, Ῥταΐ. τπ Πγηνι. σηι., Ρ. ΧΧχ.)---ἄὥν ὀλώλῃ. ΜΆΘΩ 1Π6 5υῦ- 
Ἰυποίϊνθ ἰ5 υβθὰ ΤῸΥ 1Π6 Γαΐυγ ἱπαϊοαϊνο, ἄν 15 βοιηθίϊηθ8, ἰη Ηο- 

τηοΥ, Ἰοϊπθα ψ ἢ 1, θη 1116 ΓαΐαγΘ ανθηΐ 15 0 Ὁ6 ΘΣΡΓΘΒΒΙΥ τηᾶγκ- 

οα ἃ5 ἀθρεηάϊησ Ὡροπ ἃ οοπαϊίοη. (Καλπετ, ᾧ 424, ζ, Ρ. 79, .1ε1.} 

ΤῊΘ σοπαϊἴοη ΠΘΙΘ 18 [Π6 οοτηΐηρ οἵ ἃ οσοτίαίϊη ἀδγΥ. 

Ζεὺς δέ. ““Απά ψ ἤθη 9ογ6." ὙΤΠΘ ρΡατγίῖοὶθ δέ Θοπηθοίβ ἐπισσεὶ 
ῃσιν ΜΈΝ {Π6 ργθοθάιϊῃρ οἰαιβο, 50 {πΠαὶ Ζεὺς δέ 15. ἸΘΙΘ {Π1|6 Βᾶ1η6 ἃ5 

ἅτε δὲ Ζεὺς ἄν.---ἐρεμνὴν αἰγίδα. “ΗἰΒ σ]ΟΟΙῚΥ Θρὶ5.") (Οοπβυὶὶ 

ποίΐθ οἡ ὈΟΟΚ ΙΪ., 447.)---τῆς δ. Ἐαϊναϊθηΐ ἴο ταύτης, ἀπὰ γοίογτίησ 

ΒΡΘΟΙΔΙΠῪ ἴο {ῃ6 ἰΥΘΔΟΠ ΤΟΙ 5 δοΐῖ οἵ Ῥαπάδχαβ ἴῃ Ὀγθακίηρ 1Π6 γα 06 

ΠῚ τϑδὰ τῆς, ἢ Βυϊίτηδηη, {Π6 Τηθδηΐηρ ἰ5 νθακοπθα. , 

1609--176. σέθεν. ““Οη {ΠΥ δοσουῃΐ.᾽" ΟΌΒΘΙΥΘ ἴΠ6 ἔἴογοθ οὗ 1886 

δϑηϊοῖνθ, “’ ΒΟΥΤΟῚ σοϊηΐϊηρ ἤγοπι ἴ066, ἃ5 (8 σΔ1156. ὍΠΘΙΘ 185 ΠῸ 

πθ64, {πϑγθίοσθ, οἵ 8ΔηΥ 6}}1}ρ0518 οὗ ἔνεκα.--- μοῖραν. ““ΤΠΘ ἀθβεϊποα 
ἰθ τη. -πκεν. “Ἰὴ {παΐ δυθηΐ.᾽ --πολυδίψιον Ἄργος. “Τὸ 1{Π|9 ὙΘΤΥΥ͂ 
{ΠΙΓΒΙΥ ΑΥ̓ΡΟΙ 5." ΒΥ ἴΑργος 18 ΠΟΥ τηθδηΐ [Π6 ᾿ΘΥΓΙΓΟΤΥ οὗ ΑΥ̓ΡΟΙ 8, 
ποΐ {Πῃ6 οΟἰἵΥ οὗ [ῃ6 βΒαῖὴηθ πδῖηθ, νϊο ἢ νγὰ8 ἤθη ἀπάθυ [Π6 5ΥΔΥ͂ οὗ 

Ῥιοτηθάθ. [Ἃ}ἢ ὈΟΟΚ ἱ., ̓ πθ 80, 1 μᾶ5 ἃ 511} νυν οΥ δοσορίαίίοη. ΤῊΘ 

δρ μοὶ πολυδέψεον 15 ἀρρ!οἃ ἴο 1Π6 ΘΟΙΠΊΤΥ ἰπ 4φαθβίίοη 85 Ὀδίηρ, ἴῃ 
φατέ, δ 1}1-νναίθσθα οὔθ. ΤΏ6 ΑΥΡΟΙΟ ρ]αὶη οχίθηαβ ἔγοτα ποῖ ἐθ 

Βουΐῃ ἴο 1Π6 ἀϊδβίαποθ οἵ δδουΐ θη τηθβ, [5 Ὀγθαάῃ ἰβ' Ἔααδὶ ἴο 
δὐουΐ ΠΔΙΓ 115 Ιδησίῃ. ΤΠ6 ΠΙΘΏΘΥ ΟΥ̓́ΤΊΟΤΘ ΠΟΙΓΏΘΥΠ ρᾶτίβ οὗ (15 
ρῥΙαΐπ βυ δΥ ἔγοῖ 1[η6 νγαηΐ οὗ ὑγαΐου ἢ ῃΘ ΠΟΘ {Π6 Θρὶπαὲ θϑιηριογρὰ 

ἴπὶ ἰμ6 τἰοχὶ ὉῪ Ηοιηθυ, ἱπαϊοαίϊνθ οὔ 1Π6 1 Πἰγβίϊπθ585 οὔ [Π6 5011. ΤΠὸ 

Ιονγθτ ἀϊβίτίοι οὗ 1ξ, ὁπ 1ῃ6 σΟΠΊΤΑΤΥ, ἰ5 ΘΟ σα ΒΥ βινδῖηρβ ἀυτίησ 

1ῃ6 στϑαΐϑυ ρᾶτΐ οὗ [Π6 γϑᾶσ, ἃ πα 15 ἰηθυβθοίθα ὈΥ 1Π6 σοΟρ᾿ Οὐ Βίγθαπὶ 

οἵ ῃ6 Εἴνου Εταβίπυβ. (ῬἩγογάβισοτι 5 Οτεεοε, Ρ. 843.) ΘΟΠῚΘ τᾶ ΚΘ 

πολυδίψιον 5. ΠΘΥΘ “τηῦοἢ {Πἰγϑίθα δὔθυ," 1. 6.) ὈΥ 106 αὐϑδϑῃΐ 

ΟΥθθκβ. Τηΐβ, ὨΟυν ΥΘυ, 15 Τογοθά. ΟΥΠΘ 5 σγουἹὰ γοαὰ πολυΐψιεον, 

ΚΕ ΎΘΤΥ ἀσβίγαοινο,᾽" ἔγοτη πολύς, ἃπὰ ἔπτω, οὐ 1Π6 στουπά {παΐὶ ΑΤ- 

80115 νγὰβ ποῖ ΡΟΟΥ ἰῃ νγαῖθυ. ΑἹΙ [μ}5 15 φαϊθ ΠΏΘΟΘΒΒΑΥν, 85 Ὑ}}] 
ἈΡΡΘΆΤ ἔγοτῃ 6 δχρ᾽ απδίίοη σίνθη ἀῦουβ. 

μνήσονται. “ἍΜ ὈΘΙμηΚ {μθιηβοῖν 8." --πκὰδ δέ κεν λίποιμεν. 
Απά νι βῃουϊά, ἴῃ {πὶ ϑυθηΐ, ἰθᾶνθ Ὀθϊηᾷ.᾽" --ἀτελευτήτῳ ἐπὶ 

Φ 
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ἔργῳ. “ΒΥ δῃ ὑποοιῃρ!οίθα ὑΟΥΚ,᾽" 1. 6., ὈΥ ὯΠ68 5146 οὗ ᾿ξ, ΠΘδΥ τὸ 

ΤῊ σσοτκ 156 1, νυν οἢ [η6 Θχρθοίθα ἀθαίῃ οὗὔ Μϑποίειβ νν}} ᾿πῖθτς 

Τυρΐ, 15 ΠατΘ θαυ ΠΥ ἀθβουθθα 85 ᾿γὶησ ὈῪ 5 546 ἴῃ [ῃ6 βδτὴθ 

δῖᾶνυθ. ΟΌΞΘΥΡΘ {Π6 ΙΟ068] [ΌΤΟΒ οὗ ἐπέ. 
. 177-184. ἐπιθρώσκων. ““Τιϑαρίησ Ὁροη.᾽" [Ιηάϊοαίνθ οὗ σοη- 

ἰοιηρί. 850 “ΖΡ βίῃ 15 5αϊα, ἴῃ {Πη6 Ἐ]θοῖτα οὐἁὨ ἘυΤΙρΡΙ 465 (νυ. 329), 
ο ᾿Π50} {ῃ6 ἰοτηὉ οὗ Ασαιπμθιήποη, ἐνθρώσκει τάφῳ. ΟὈΟΙΏΡΔΤΘΕ, 8150, 
Ηοτδορ, Οά., 1ϊ., 8, 41.---οαὀἴθ᾽ οὕτως ἐπὶ πᾶσι, κ- τ. Δ. ““ὙΥουϊὰ 1ῃδὲ 

ἈΑΡρδιμθιηπηοη τηϊσῃξ ΔΟΘΟΙΏΡΙ ΙΒ πὶ Δ ἀραϊηβί 811 ἴῃ [Π6 βδᾶτη8 

ὙΔΥ 8ἃ5 8 6υύϑη ΠΟΥ, ἄο., ἡ. 6., ΤΥ Π6 βυσοθοᾶ οἢ 81] οἰ μὸσγ οοοᾶ- 

βίοηβ 'ἴπ νουκίησ ουξ 5 τγγαί], Ἰα5΄ ἃ5 ἢ6 ἢᾶ5 ΠΟῪ βυσοθοαθα ἢ 

ἢἰβ Θδχρϑαϊίοη δραϊηβί [η6 ΤΥ) 5. Ιτγοηΐοδ].--οκαὶ δὴ ἔθη. ““Απᾶ ἴῃ 

{τα ἢ6 μὰ5 σοῃθ.᾽" ΟὈΒθυΥθ {πμαΐ καὶ δή, ΔΙοησ νυ ἢ (Π6 ἸΙάθα οὗ 
οατίαϊπίν, μᾶ5 1ῃ} 6 δοδοιῃρδηγίηρ ὁΠ6 οἵ ἰηβυϊίηρ ἀοτίβίοη.--- ποτέ. 

“ἩΘγθαίοσυ.," -- τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών. ““ΤΏΘΗ ΤῊΔΥ {Π6 Ὀτοδά 

Θδτίῃ ΟΡθῃ ΠΟΥ ΤΟ} ΓῸΤ ΓΘ, 2. 6.7 ΟΡ ἴο Τϑοϑῖγθ 6. ΟΟΠΊΡΆΓΘ 

ὙΙΓΡῚ, ΖΞ η., ἵν., 34. “δεά πιῖλιὶ τοὶ ἐεῖϊιι5 ορέεπι ρτῖμδ ἵπια ἀεϊιῖδοαὶ.᾽" 

185-187. οὐκ ἐν καιρίῳ πάγη. “Ηδ85 ποῖ θα6η ἢχθα ἰπ ἃ υἱΐδὶ 
Ραγί.᾽" ἨἩοΙΊΘΥ [85 καίριος (ΟΠ]Υ ἴῃ [Π8 44) ΔΙνναΥ̓5 ἴῃ 1Π6 5 σπὶῆ- 

οαἴίοη οὗὨ ρΙδο6, δπᾶ ἴῃ 1ῃ6 πϑαυΐθυ, ἀπ ἴΠ6ΤΘ 15 ΠῸ ἡθϑᾶ ὙΠδίθυϑυ 

Οὗ ΔΗΥ 6]Πρ5ἰ5 ἤθσβ οἵ μέρει.---εἰρύσατο. ““ Ῥτοϊξοίοα {π|6}.᾽"»--ζῶμα 
“ΤῊ 5κίτί." Οοηβαδ ποίθ οη 11π6 137.---τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες. ἢ 
ΕΕὙΜΉΙΘΙ ΤΏΘ6η, ὙΥΟΥΚΘΟΥΒ ἴῃ Ὀγα55, ΓΑ τ] οα θα. 

189--199. φίλος ὦ Μενέλαε. “Ὁ Μοποίδυβ, Ὀθ]ονθᾶ οπϑ.᾽" ΟὉ- 

ΒΘΤΥΘ παΐ φίλος ΠΘΙΘ 15 ποῖ [Π6 Ποιηϊπδίϊνθ, Ὀὰϊ ΔΠΟΙΠΘΥ ΓΌΥΠῚ ΤῸΤ 

[Π6 νοσδίϊνβ, νυνὶ ἢ 18 δἰ Π6Υ φίλε ΟΥἩ φίλος. (Καδπετ, ᾧ 264, Α"..1.) 

--ὀ᾿ἶλκος ἐπιμάσσεται. ““588}] ΒΔη41]6 {π6 ννουπᾶ.᾽.--ἦδ᾽ ἐπιθήσει φάρ- 

μαχ΄. “Ὁ Αῃᾶ 5Π4]] ΔΡΡΙΥ ΤοΙη 6165." -Ξ-παύσῃσι. ΘΌΡΡΙΥ σέ. 

ϑεῖον κήρυκα. ΟὈΙΏΡΑΓ͵Θ ὈΟΟΚ ὶ., 384, ΒΘ, ΠΘτ 145 ἃγ6 ΒΡΟΚθη οὗ 

33 Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν.---[Ἴἰαχάονα. ΜδοῆδοΟΝ τγᾶ5 ἃ οϑ]ῦγα- 
ἰθα Ρῃγβιοἴδη, 5οη οὗ “2: 5ου]αρίαβ, ἀπά Ὀσγοίῃου οἵ Ῥοαα]τυβ. Ηθ 

τγϑηΐ ἴο 1ῃη6 ΤΙΟ]δη ὑγᾺΥ, ΏΘΙΘ 15 5Κ11 ἴῃ ΒΌΓΡΘΓΥ πα 1ῃ8 Πα] σ᾽ 

ατί ργονϑὰ οἵ σγϑαΐ βϑύνίςθ ἴο ἢΪ8 σου ΤΥ ΠΊΘΗ. ---- φῶτ᾽. ““ΤῊΘ γ]- 
πι68 τῃδη.᾽" ΟΌΞΘΟΙΥΘ {πᾶΐ φῶτα ΠΘΙΘ 15 ποῖ ἃ ΓΘ σϑἀππάδηοθ, ἃ5 
ΒΞΟΠΊΘ ΒΌΡΡΟΒΘ, θαΐ 8η δι ρἢδίϊο δηὰ σοΙηΡ] ΠΟ ΠΐατΥ ἀθβισηδίίϊοη, δηὰ 

ΥΘΙΕΥΒ 0 {ῃ6 να Ὁ]6 ΡΥΟ ββίο 8] 5ουνίοθϑ Ὑνῃ]οἢ ΜΔΟΉΔΟΠ τγᾶϑ5 
δοσαβίομηθα ἴο ΤΟ ΠΟΥ. [{ ΠΥ Ὁ6 Ταπηἀδγρά ΠἸ ΘΔ ]Υ ἴπ [Π6 ΞΔ ΠῚ6 

56η56, “[Π6 τηδη."--τῷ μὲν κλέος, κ- τ. Δ. ΟΌΒΘΙΥΘ ἐμαὶ κλέος πὰ 

πένθος ἃγ6 Θρδχορϑίϊοδὶ δοοιιβαίϊνββ, θθὶπσ δαἀθᾶ, γ΄ ἃ βρθοὶθβ οὗ 

ΔΡΡοβιί(ἴοη, ἴο 1η86 ργθοθάϊησ ρτγθαϊοαΐθ, ἴῃ ογάθυ ἴὺ τηαγκ ἃ τϑβ]ῖ. 

ἽΠΠΟΥ βίαπᾶ, ἐΠΘΥΘΙΌΓΘ, ΓῸΥ ὦστε εἶναι κλέος, κα. (Οοτηρᾶσθ Ὀοοῖς 
ἰϊι.. δ0.) ᾿ 

« 
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200-208. παπταίνων. “1ιοοκίηρσ ἀτουπὰ [ὉΥ."᾿-πῆρωα. Μαοίναοι 

αηἰϊοα ἰη ὨΙ561 [Π6 ἔνγο ομδγδοίθυβ οὐ ὑγδυσὶοῦ ἀῃἃ ρΥδο 567 οἵ τη 

ὨΘ]ΐηΡ ἃτί.--- Τρίκης. ὙτΤὶσα (ΟΥ̓́, ἃ8 1ξ 15 ΠΟΥ ΘΟΙΩΙΠΟΠΪΥ υυγἰτθη, 

Ττὶοοᾶ) νγὰ8 ἃ Οἰἱὺ οἵ 'ΓΉΘββαὶυ, βου ῃθαϑβὲ οὐ ΟΟπαρΐ, ἀπ πθᾶγ (ἢ 6 

7υποϊίοη οὗ 1Π6 Ῥοπθὺβ δπᾶ θυ. ΗΟΠΊΘΥ Ρ]4665 ἰξ ὑπάδυ τῃ6 
ἀομηϊηϊοη οἵ 1Π86 50η8 οΥ̓ “ΕΠ ουϊαρία5, Ῥοάδ] τυ ἀπὰ Μδοιδοη. ἴὶ 

ΡοΟΒβθϑβϑά ἃ ἰθῃ}ρ16 οἵ  βουϊαρίαβ, ν᾽ ἢ οἢ νγαβ μοὶὰ ἴῃ δτθαΐ γυθηθῦδ- 

(ἰο0η. ΤΠ τηοάθγῃ Ἵτισαία ρρθᾶῦβ ἴο Θογγθβροπηᾷὰ ἴο 118 β ἴθ. 

ὄρσ΄. Οὐοπδυὶξ ποίθ οη θ00Κ [ἰϊ., 250. 

209-212. βὰν δ᾽ ἰέναι. ““Αηά {ΠΟΥ ρῥτοσοααρα [0 ρο.᾽""--περὶ δ᾽ αὐὖ- 

τὸν ἀγηγέραθ᾽, κ. τ. Δ. “Νον δτουσπὰ πἷπη μαὰ Ὀθθη οο]]θοϊθα ἱπίο 
ἃ ΟἾΤΟΙΘ ἃ5 ΤΠΔΗΥ ἃ5 6ΥΘ 1ῃ6 Ὀτγανοϑί." ὩΤῇηΪβ οἴδιδβθ, ἄοννπη ἴο 1ῃ6 

πᾶ οἵ Ἰΐπθ 212, 185 ραγθῃς 6 168].---κυκλόσε. ΑΥΒίΔΥΟΠ 5 δηᾶ Ζ6- 

ποαοίτι οὐ͵]δοίοα ἰο {5 δἄάνϑτυῦ, δηὰ {Π|6 ΤΟΥΤΠΘΥ βυθβιςαϊορα ΤῸΥ Κὶ 

18:8 ποπηϊηδίϊνθ κύκλος, ᾿ΚΘη ἃ5 ἃ ποιη οὗ τηυ]ἰυ 6, ἀηᾶ ἀστοοίησ 

ὙΠ ἀγηγέραθ. Βαΐ κυκλόσε 15 βαποί᾿οποα ὈΥ Ηδτοάϊαπ ἂἀπὰ Αροὶ- 
᾿ Ἰοπία5, πα τηυδβὲ βίαπά. (Βεζκεν, ᾿Απεοά. ΟΘυ., ᾿ϊ., ν. 607.) 

215-217. αὐτίκα δ᾽. ““Ἰτητηθαϊαίο ̓ν ΤΠ ΘΥθυροη." ΤΠΘ Ρδγίῖο]θ δέ 

ΤΩΔΓΚΒ {Π6 δροάοβίβ, {Π6 ρῥγοΐαϑβὶβ θείησ αἱ ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκανον, κ. τ. 

λ.-τοῦ δ᾽ ἐξελκομένοιο πάλιν, ἄγεν ὀξέες ὄγκοι. ““Βαϊΐ ν»}}16 [δ νγᾶ8 
Βοῖηρσ Ρυ]6 ἃ θδΔοΚ ουὖΐ (οἵ {Π6 ννοχπά), [Π}6 5ῆδτρ θαυθβ νγϑυθ ὈγΌΚθη. 

ΤῊΙΒ Π1Π6 18 ρΡαποίααίοα αἰ ΠΕΥΘ ΠΟΥ ὈΥ αἰ Πδυθηΐ δα ουβ, Βοῖὴθ ρῥἰδοὶπα 

ἃ ΘΟΙΏΙΔ δ΄6ΓΥ πάλιν, ἀῃά σοπηθοίϊηρσ (Π8 δά σθυῦ ἢ ἐξελκόμενοιο, 

ΟἴΠΘΥΒ ἰηβϑυίϊηνσ ἃ ὁοϊητηᾶ ὈΘίΌΓΘ πάλιν, αηα {Π5 τοίθιτίησ 1 10 

ἄγεν. ΤῊΘ ΤΌΤΓΠΘΓ 15 σογίδ ΠΥ ργθίδγα 16, δἰ πουρη 1ἢ6 Ἰδτου ἢὰ5 
ες 1Π6. ΔυΐΠοΥ Υ οὗ ὙΥΟΙ, Ηδθυπθ, 7οββ, πὰ οἴϊιθῖβ. [Ι͂π [Π6 ΤΌΓΙΏΘΥ 

6856, ἄγεν Ὑ}1}1 Ὀ6 ῸΥ ἐάγησαν, ἴτοτη ἄγνυμι (ΤΑϊεγδοῖ, 232); ἴπ [6 
Ἰαΐτου, ννγθ τησβὲ ΤΌΠΟΥ πάλιν ἄγεν, ““ὙὙΕΙΘ Ὀθπί,᾽ δῃὰ ἀδθάυοθ ἄγεν 
τοι ἄγω: Ὀὰΐ ἄγεν, ἃ58 ἃ ΒΕοοπάᾶ δογίβί ρᾷββὶνθ οὗ ἄγω, ἰβ ποῖ ασϑεκ. 

ΤΙ θχργοβϑίοῃ ποταμὸς ἀγνύμενος ἱἰπ Ἡοτοάοίαβ (ἰ., 185), οἡ ὙΥΒΙΘῈ 

106 δανγοσαίθβ ΤῸ {Π|18 Ἰαἰου τηθαπίησ ΤΟΥ͂ 85 δῇ ΔΌΪΒΟΥ Υ ἴῃ (Ὠ6Ὶ1 

ΤΑΥΟΌΥΪ, ΤΏΘΔΠ5 ΠΊΘΤΘΙΥ ἃ ΤΙΥΘΥ τοὐῆ α ὑγοζέη, ἱ. 6.) τοϊπαϊηρ᾽ σοι 86. 

218-219. αἷμ᾽ ἐκμυζήσας, κ. τ. Δ. ““Ἡδγίηρ Βυοκαᾶ οὐ {Π6 Ὀ]οοά, ἢΘ 

1ῃΠΘΥΘΌΡοη 5ΚΙ ΠΥ βρυϊηκὶθά οἡ ἰΐ βοοίῃϊηρ ἀρρ!!οαίίοη5." ΟΌὈΒΘΥΥΘ 

ιΠαΐ εἰδώς 5 ΠΘΙΘ 8δη δάγνθχζοίαὶ Κἰπὰ οὐ ἴΌΧΟΘ, ἂπά 15 δαυϊνδὶθπὲ ἴο 

ἐπισταμένως. Ῥ]αῖο οἰΐ65 [Πϊ8 ράββᾶρθ, νυν] ΒΟΙῺΘ 5] 1 γαγ δ! 08, ἃ5 
ἃ Ῥτοοῦ οὔ 1Π6 ἰϑιηρογαΐθ ᾿ἴγ 85 ἀπά βίτοησ σοηβίϊ Ὁ] 05 ΟΥ̓ [η6 ΤΙη6η Οἵ 

1ῃ6 Ποτοῖὶς ἀσθ, ΏΘΗη ἃ 5 Π1Ρ16 δρρ!!οαίίοη 5υῆο θα ἴοὸ Π68] ἃ νγουπά. 

(Κερ., τ. νο]. τὶ., ρ. 305, Βὲρ. Οοτηρατθ ϑργεησεῖ, Ηϊβὲ. Μεά., γο]. ἱ..Ὁ. 

127.) -τφάρμακα. ΒΥ ἴΠ656 816 πιθδηΐ, ἴῃ 8}} ργοθ Ὁ} Υ, [6 ἸΘΑΥ͂Θ5 
ἈΠ τοοίβ οἵ Πουῦ8, ΠΟΤ ΟΥ 1655 ὈΤΌΟΚΘῚ ὉΡ ΌΥ̓ 16 απ. [Ιῃ 188 
βἰθυθηίῃ ὈΟΟΚ (νυ. 845), (8 ροϑίῖ βρϑᾶκβ οὗ ἃ ΠΟΥ τοοΐ δρρ θα ΤῸΥ 

ος 
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[}15 ΡΌΓΡΟΞΘ, ἔπε “ὲ ῥίζαν βάλε πικρήν ; ἀπιᾷ ἰπ {Π6 56Π0114 οα ἰῃ8 
Ράᾶββαρθ, ἴῃ6 τοοῦ ἴῃ υθδβίϊοη 18 βαϊα 10 πᾶν Ὀθθῃ, δοοοχάϊησ ἴο 

ΒΟΙΏΘ, {Π6 ἀριστολοχία ; δοοοτάϊησ ἴο ΟἰΠΘΙΒ, [Π6 ᾿Αχίλλεια. Βοίῃ 
οὗ ἴΠ656 ἢᾶγθ [Π6 ΡῬΓΟΡΟΓΙΥ οὗὨ οἰοδίγΖίησ ἃ ουπηα ἰῃ ἃ 5ῃοτί 5ρᾷ6θ 

ΟΥ̓ {{π|6.--πάσσε, τὰ οἵ ποτε, κ. τ. 2. Καϊρσηξ τα͵θοίβ 115. 1Π1π6 88 
βρυτίουβ, θθοᾶι56, ἃ5 Π8 πιαϊπίαίηβ, ἴΠ6 Ιθσϑπᾷ οὐ ΘΕΐτοπ 15 ροβί-ο- 

ταϑτῖς. Ηθ {Πυθίου γθδᾶβ [Π6 21: 81} νβῦβθ 85 {Ὁ]Ον8 : αἰἱμ᾽ ἐκμῦζ- 
ἤσας, ἐπ’ ἄρ᾽ ἤπια φάρμακ᾽ ἐπάσσεν. “ΤῊΪϊΒ5 Τη8Κ65 {Π6 56η56 ΘΟΠΊρΙ]ΟΐΘ 
τ πουΐ η6 βυσοθοάϊηρσ 11Π6, πη ἃ ΓΘΞΘΠΊΌ]65 βοιηθυαΐ Ῥ]αίο᾽ 5 τθδά- 
ἰησ.---φ(ίλα φρονέων. “ἘΠηϊοΥαἰ ἴῃ ἔγΓΙΘ Πάν [66] 1η55.᾿--- Χείρων. ΟὨϊ- 

ΤΟΙ νγῶβ {Π6 τηοβί σΘ]ΘὈγαῖθα οὗ ἴῃ6 Οθηΐδυτσβ, δηα [Π6 βοη οὗ ϑαΐυσῃ 

δηα (ῃ6 Πγιηρὴ ῬΒΠΥΓᾶ. 

Ὡθ-ῶρῳ. ἀμφεπένοντο. “ὍΘΥΘ Ὀαβγῖησ {ΠΘΠΊΞΟΙγ 65 δτουπηᾶ."- 
τόφρα. “ΤἸῃ 1Π6 πιϑᾶῃ Ὑ}116.᾽ --ὠἰπὶ ἤλυθον. “" ΟἌτη6 οη.᾽"---ο δ᾽ αὖ- 

τις κατὰ τεύχε ἔδυν. “Βαϊ ἴΠ6Υ, ἴῃ [Π6ῚΓ ἴυγη, Ραϊ οα {Π6ῚΓ ΔΙΤΩΒ,᾽ἢ 

ἑ. 6.7 ἴΠ6Υ, ἴῃ6 ατθακβ. Βοίῃ βἰάθβ δὰ ἀδθροβιθα {Π6}Γ ΔΥΠῚ5 Οἢ 106 

δτουηᾶ ἡ} 116 ἀνναϊτησ [Π6 ΤΟΒῸΪ οὗὨ {Π6 5βῖησὶθ σοτηθαῖ.---μνήσαντο, 

δὲ χάρμης. ““Απά ὈοιΒουρῃϊ ἐμϑιηβθινθβ οἵ {Π6 ἢσῃϊ." 

229-299. οὐκ ἂν ἴδοις. ““Ὑου ΜΟυ]ὰ ποΐ ΠᾶΥΘ 5θθη."---ἀκλλὰ μάλα 
σπεύδοντα, κ. τ. Δ. ““Βυϊΐ θαδεἰγτὶπρσ ὨΙΤη5ΘΙΓ ΥἹΘΟΓΟΌΞΙΥ ΓῸΓ [Π6 θ41{16 

τῇ Τ8Κ65 τηθη {Ππυβίγουβ. -πἵππους. Οὔβοτνυθ {παΐ ἩοΙΏΘΥ 6]56- 

ὙΠΘΥΘ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἵπποι ἴῃ [ῃΠ6 56η56 οὗ ἃ σμασγίοΐ ; Π6͵ΥΘ, ΠΟΨΤΘΥΘΥ, ἰΐ 

ἢ85 115 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ τηθδηϊηνσ, δηα ἰ5 Ἰοϊπθα ἢ ἅρματα.---ἔασε. “Η6 

Ἰεῖϊ." ΜόοτΓθ ΠΠΘΤΑΠΥ, “ἢ 16΄ 810Π8,᾽) “6 ἰδὲ 6." --ἀπάνευθ᾽ ἔχε φυ- 
σιόωντας. ““ΗΕΙά 5πογίίηνσ δρατί."--τῷ μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε παρι- 
σχέμεν. ““Οἡ [Π15 0Πη6 6 ΨΘΤΙῪ Τ]ΠΟἢ 6 Π]οἰπΘα ἴο Πᾶν {Π6Πὶ ΠΘΔΤ..- 

πολέας διακοιρανέοντα. ““ ὨΠ6 σοὶησ δῦουΐ τοσα]αΐϊησ ΠΌΓΩΌΘΓΙΞ,᾽" 

ἑ. ε.,) ὙΠῸ τη ΒΔ] ησ [η6 Ὠοβί. 

οὃἣς μὲν ἴδοι. "" ὙΥ̓ΒΟΠΊΒΟΘΥΘΥ Π6 58}},᾽) ὃ. ε., ἃ58 οἴβθῃ ἃ5 ἢ6 58} 

ΔΠΥ. ΤῊΒ ορίαἰϊνα ὙΠ 1ῃ6 Το]αιῖνα ἰβ αβϑᾶ ἴο ἱπάϊοαϊθ 1Π68 σϑοὺτγ- 

ΓΘΠΟΘ οὗ ἃη δοῖ. ((οιηρασα θΟΟΚ ἰϊ., 188.) 

834-241. μήπω τι μεθίετε. ““ὍὯο ποΐ γοῖ Υϑυηϊξ δυρῆϊ.᾽ --ἐπέ ψευ- 

δέσσι. ““Ὅπίιο Ιἴὰτ5. ἴα Πᾶνα γσίνθπῃ μϑύθ 1ῃ6 τϑδάϊησ οὗ Ατὶβ- 

1ΔΥΟ 5, ἃ5 δἀορίοα ὃν ὙΥΟΙΓ ἂπὰ ϑριΖηθσ. ΤῊ σοπηηοη ἰθχΐί ἢ85 

ψεύδεσσι, νεἰϊὰ 1Π8 δοσθὴΐ οἢ 1ῃ6 δπίθρθῃι]ῖ. “ΓῊΘ ΤΌΥΠΊΘΥ 15 1Π6 

ἀαιῖνα ρίατγαὶ οὗ ψευδής, Θαυϊνα]οηΐ ἴο ψευστής, “ἃ 11ΔΥ : “18 Ἰαἰ ΤΕΥ 

ἰβ 1η68 βϑη8 6886 οὗ ψεῦδος, “ἃ 116,᾽" δηὰ 15 ΓΟ] ονϑα Ὀζγ ΗθΥπ6 δπὰ 

γοββ. Βαϊ ἀρωγὸς, ΟΥ ἐπαρωγὸς εἶναί τινι, 5115 ὈΘΕΓΟΥ {86 1άθα οἵ ἃ 
ροίβοη ἴμδη ἃ 1ῃΐπν.---ἀλλ᾽ οἵ περ πρότεροι, κ. τ. Δ. ΟὐοΙΏραΤΟ θΟΟΚ 

εἰϊ., 299.---τῶν ἧἦτοι αὐτῶν τέρενα χρόνν, κ᾽ τ. Δ. Απ οἹά ἔοτιῃ οὗ 
δρθβθοὴ, ἱπηρ]ν πα ἐαΐ [ΠΟῪ 5118}] [8}} 1π 1η6 ἢσ ιν. 

49.946. ᾿Αργεῖοι ἰόμωροι. κ. τ. Δ. “ὝὙΟα Ὀταρσατί Αὐρῖνϑϑβ, τϑ- 
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ῬΤΟΔΟΙ 65 ((0 τηδηδοοά), ἃγΘ γ6 ποΐ ΠΟῪ δϑῃαμπηθὰ Ὁ ΤῊΘ τηθδηΐης 

οὗ 1Π6 δρίτῃθὲ ἰόμωροι ἰ5 ἰῃνο!νθα ἴῃ στθαΐ ἀουδί, αηὰ νατίουβ ορίη- 
ἴ0οη5 αν ὕὈθθη αδἀναποθὰ οἡ 1ῃ68 50]6οΐ, ἃ5 Τπηᾶὺ ὃὉ6 566η ἴῃ 1ῃ6 

Οἰοδδατψ. Οπθ {πϊηρ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 ΟἸΘΔΓ, ΠΑΠΊΘΙΥ, ἐπαΐ ἰζ 15 ἰτἰοπά- 

Θἃ 8ἃ5 ἃ ἰ6γΠῚ οἵ ΤΟΡΓΟΔΟΝ, ἃηἀ (ὈΥΠῚΒ ΟΠ6 Οὗ [Π6 “ΔΗΡΤΥ ὑγογάβ᾽ 

τηθη ]οποὰ ἴῃ 1ῃ68 ρῥγθυίουβ ᾿ἰπ6, ἂπὰ τ πνοὴ Αραμηθιηποη 

“ἐ ΒΙΤΟΠΡΙΥ ΤΡΌΌΚΘΟαἢ" {π08586 γΠομὰ ἢ6 δἀάγθβδβθα οἡ {8 οσσαβίοῃ. 

ὟΥ8 Πᾶυθ, {μϑυθίοσο, ΓΟ] ον ΘΟ πο ΘΙ ἀ6Υ δπὰ ΕΠ ΙΘΙΊΘΥ ἰπ 115 θυ τα 

ΕΥ̓͂, πὰ αν πηδᾶθ ἰΐ β' ση “Τηθη 5Κ|Π6 4 ΤΩΘΥΘΙΥ ἴῃ υδίησ 1η6 

γοΐοθ,᾽" ὁ. 6., “" Ὀγασρσαγίβ,᾽" ““τηϑῃ οἵ Ὀΐσ νγογάβ, ὑπασοοιηραπηίθα ὈΥ͂ 

οοΥγοβροηάϊησς ἀ66 65." ΤὨῊΪΒ ΘΧρ απαίϊοπ Ἀρρθδγβ ἴο Ὀ6 οοπῆγπηρα 

ὈΥ ἃ 1ἰπ6᾽ ἱπ 18 141} θοΟΚ, ᾿Αργεῖοι ἰόμωροι, ἀπειλάων ἀκόρητοι, νΥΘΤΘ 

ἀπείλάων ἀκόρητοι ου]ὰ 566 0 Ὀ6 δἀάρᾷ ἴῃ [ἈγίΠΘΥ Θχρὶπαίίοπ 
οὗ [ῃ6 ννογά. : 

σέδεσθε. ΟὐδοΙγδ {πᾶΐ σέθομαι 15. ΘΙ ΘΙηρΙοΥ θα ἴῃ 115 ΡΥΙΠΆ νΘ 
ΠΠΘΔηΪηΡ, ΠΑΙΉΘΙΥ, ““ἐο [εεὶ αἰ ΟΥ̓ξεαγ᾽" ὈΘίογα αοἀ δμά τηᾶη, 685ρ6- 

ΟἸΔΠΥ͂ ΠΘη δϑουΐ ἴο (ὁ βοιηθίῃίηρ αἀἰβστασθίαῃ!, ἱΠπαΐ 15, ““ἴο 166] 

ΒΠΔΙΉΘ,᾽" ““ἴο Ὀ6 ΔΒΠαῃιθα," ἄς. Τῇ βἰρηϊβοδίϊοπ, “" ἴο ΠΟΠΟῸΓ 

ἢ Ρἱουβ ἀννθ,᾿" “10 ὙΜΟΥΒΠΙΡ,᾽)) 15 ΡοΟΒβί-ΗοΙηΘΥΪο.---ἔστητε. 8 

μαγθ σίνθη 1Π15 [Ὅτ ἢ ΒΡ ΓΖΠΘΙ, ἴῃ ΡΥΘίδυθ ποθ ἴο ἔστητε. ΤῊΘ 

56η56 ΤΟ]ΌΪΤ65 1Π6 ρΡοτίθοϊ, ποΐ 1ῃ6 δογὶϑί. Τμίθύβοι ἀρίθηβ {ῃ6 

1αἰίου (ὁ 229, ἀ.}, θυῖ Κα ποΥ (ᾧ 295, πηι. 2) 15. ἴῃ ἐΑΥΟΌΥ οὗ {Π6 ἴοτ- 

ΤΩΘΓ.---νεῦροί. ΤῊΘ αννῃ νγὰβ ἃ βίδῃσίησ βύζθοϊ οὗ σονγασγάϊοθ ' 

ἃτποηρ {Π6 ἀποίθηΐϑβ.---πολέος πεδίοιο ϑέουσαι. ““Ἰὴ Τυπηΐηρ ΔΟΥΟ55- 
ἃ ἰᾶγσθ ρ]αίη." Α8 τϑσαγὰβ {ῃ6 ϑιῃῃρὶουτηθηΐ οὗ {Π6 σϑηϊῖνθ ΠΟΘ 

ΜΠ ἃ νοτὺ οὗ τηοίϊΐοη, σοηβϊΕ ποίθ οη πεδίοιο, ὈσΘΟΚ {ἰϊ., 14. Η 

947-249. ἦ μένετε Τρῶας, κ. τ. Δ. “ὙΥ αἷῦ γ8 ΤὉΓΥ 1Π6 Ττο͵δη5 ἴ0 
ΘΟΠῚΘ πἰσἢ 1 ΟὈΒΘΙΥΘ ἰμαΐ μένω, ἴῃ [ῃ8 561η56 οὗὨ ““ἴο νγαϊΐ [ὉΓ, 5 

οοηδίτυθα ἢ ἐῃ6 δοουβαίϊνθ δηὰ ἰηβηϊεῖνθ ἴῃ {8 Ραββα ΚΘ, ΤΏΟΤΘ 

ΦΟΙΏΙΠΟΠΪΥ ὙΠ 1π6 δοοιαβαίν δ]0Π6.---ἔνθα τε. ““ὙΥΒ6ΓΘ.᾽ Οὔ- 
ΞΟΙΨΘ {μαΐ ἔνθα νγἃβ ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ἃ ἀδιηοηδβίγαϊς νθ δάνθυῦ, “{Π6Γ6,᾽᾿ 

“6,6, δηᾷ {μδΐ [Π6 δαάϊίϊοη οὗ {6 ραγίϊο!θ τε σοηνοτίθα 1 ἱπίο ἃ 

τΤο]αίϊνο δάνουῦ. Ηθῃοθ ἔνθα τε, ἴῃ {Π6 ργθβθηΐ ἰηβίδποθ, ΘΔ Π85 

ΤΙ ΘΓΑ ΠΥ, “ἀπ α ΠΘΥΘ,᾽ ὁ. 6.» “Κ ΠΘΙΘ.᾽ --εἰρύατ᾽. ““Πᾶγνθ θθθη ἀγᾶνγῃ 

00." Οὐομβαϊ ποίθ οα θΟ0ΟῸΚ 1., 806.---αζ κ᾽ ὕμμιν ὑπέρσχῃ, κ. τ. Ἅ. 
“ΨΥ ΒΘΊΠΟΥ 1Π6 5Βοὴ οὗ ϑαίυγη Ὑν1}} ΠΟΙ 15 απ ΟΥ̓ΘΥ γ0ὰ.,᾽) ἢ. δ.» 

ΜΠ ρτοΐθοϊ χοῦ, βίηοθ γοι 40 ποῖ β5θθπὶ ἱπο!πθά ἰο ργοίθοϊ γουτγ- 

Β6Ιγθβ. Οὔβϑυνθ ἰῃ8 διῃριουτηθηΐ οὗ κὲ (ἄν) νυνὶ 1πΠ6 βυδ)]υποίίνο, 

ζοτ [η6 ζΤαΐυτθ ; Εἰ ΓΘΥΔΠΥ, “ Ψ|11, ἐπ ἐμαὶ ςα56, ἈΟ]ᾶ ἢβ Βα πα ΟΥ̓ΘΥ γοη.᾽ 

Οοηβαῖὶ ποίθ οἱ ᾿ἷἰπθ 1604. : 

250-256. ὡς ὅγε κοιρανέων, κ. τ. Δ. “ΤΠ. {8 (πποπδ 6 }}), ἀ5- 

δηατσίπρ [ἢ 6 ἀυ 165 οἵ σΘοτητηδηᾶθτ, Κορὲ ἰγανθγβίηρ [ἢ 8 ταηκβ οὗ [Π6 
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Γα6Π.᾽"- πεπωλεῖτο. ΟΟΙΏρᾶτΘ ΒΟΟΚ 1]., 196.---κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἂν- 
δρῶν. ““Μονίηρ ὕὑρ δπᾶ ἀονη διποηρ [Π6 ᾿Πτοηρ Οὗ νγαυυῖουβ." ΟὉ- 
Β6ΙνΘ {Π6 [ΌΤΟΘ οἵ ἀνά.---οὗ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ιδομενῆα. “Βυΐ {πο56 ΦΙουπά 
ἸἀομηΘηΘ 5.) ΤὨΘ ΓΟ] ΘΥ5 οὗ 1ῃ6 ΘΠ] Θἔϊαϊπ Δ]0Π6 Δ΄ πηθδηΐ, [ΠΘῚΥ 

Ιοδάθυ Ὀθίησ Βθραγδίοβι πηθητοηθᾶ ἴῃ 1π6 ποχί {|π6. (Οοπβυϊῦ ποΐθ 

ὁπ ὈΟΟΚ [ἰ., 146.) ἸἀοΟΙΏΘΠΘΕΒ ννὰ5 Κίηρ οὗ Οτοίθ, δηα δοσοιηρδηϊθα 

1ηῃ6 αὙθακβ ἴο 1η6 Ττοαη γα ὙΠ ἃ ἢθοί οὗ εἰρη 5η]ρΡ5. Οὐομ)- 

νὰ ὈΟΟΚ 1ϊ., 645, 5εφᾳ. 
Ἰδομενεὺς μέν. ““ἸἀΟΙΠΘΠΘῈΒ ᾿π4 668 (ν745)." ΤῊΒ 61110515 15 Θουη- 

ΤΩΟΠΪΥ͂ ΒΌΡΡΙΘα ΠΟΙΘ ὈΥ̓ ἐθωρήσσετο, Ὀὰΐ 1 15 ΤΟΥ͂Θ ΘΟΠΊΡΙ]ΤΠΘΗΓΔΤΥ ἴο 

1Π6 Οτθΐδη οὨϊθῦ ο ὑπαουβίδηα βιΓΕΡΙΥ ἦν, ᾿ρΡΙ γἱησ {Πδΐ Π6 νγὰ8 ἃ]- 

ΤΟΥ διμηθα δηᾶ αἵ {ῃ6 Πϑδᾶ οἵ ἢΪ5 [Ὁ͵665.---Μηριόνης. ΜΘΙΙΟΠ68 

νγὰ5 {Π6 σΠδτ]οΐθου οὗ Ἰἀουηθηθαβ. (ΟΟΙΏΡΑΙΘ ὈΟΟΚ [11., 651.---πυμά- 
τας ὥτρυνε φάλαγγας. ΜοτΙΐοΠα65 δοίθα 85 οὐραγός. (Χεη., Ογτορ., 8, 
8, 40.) Α5 τϑρασάβ {88 ἴθιτη φάλαγγας, ΘΟηΒ01 Οἰοδϑατῳ ΟΠ. θΟΟΚ 

ὯΙ., 71.---ἰμειλιχίοισιν. ΘΌΡΡΙΥ ἐπέεσσιν. ΟὈΟΙΏΡΑΤΘ ὈΟΟΚ 1., 699. 

967-205. περί. ““ΑΡονΘ6.") ΗδΥπθ δπᾶ ὙΟ]Γ δοοθηΐαδίθ {ἢ ϊ5 
ΜΟΙ 85 δὴ δάγυθῃ, πέρι, θαΐ 16 τηυβὲ Ὀ6 τοραγᾶθα 88 ἃ ργθροβιςοη, 

ὁπ. ψΒΐΟἢ {Π6 σαηϊτῖνθ {μπὲ ΘΟΙΩ65 ἰοὺ ἀθρϑῃάβ.---ἀἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ. 
“Τῇ φιηρὶουπηθηΐ οὗὨ ΟΠ Υ Κἰηα.᾽---δ᾽ ἐν δαίθ. ““Απᾶ 4150 αἵ 1ῃ6 

Ὀδπααθδῖ.᾽" ΟΌὈΒΕΙΥΘ {Παΐ δαίθ᾽ 15 ΤῸΥ δαιτί. ΙΒΌΪΠρσυ 5ῃ6 ἃ ΡΘΥΒΟΠΒ 

ΟΙΘ Βοπουγοᾶ αἵ 1η86 θαπαιθὲ νυ] ἢ ἃ ἸΆΥΡΘΥ 5,6 οὗ {Π6 υἱαπάβ 

ἴδῃ οἴμοῖβ. (ἢ, χἱϊ., 811.) ΤῊΘ σθποσδὶ Τὰ]6 νγᾶβ {παᾶΐ 8}} ΞΒῃοιμὰ 

5ΒΠΔΤΘ ΘΑΌΔΙΪΥ ; ΠΘΠΟΘ {Π6 ΘΧρυθϑϑβίοηῃ δαὶς ἐΐση.--τῦτε πέρ τε. ΟἾ- 
Β6ΙΥ͂Θ [Π6 ΘΙηρ]ουτηθηΐ ΠΘΥΘ οὗ ὅτε νἱ ἢ [Π6 Βυθ)]αποίίνθ κέρωνται 
ἈΡΑΠΊΘΙΏΠΟΠ ΤΟΙΘΥΒ 10 ἃ θαπημοδΐ, αἀπα ὅτε ἱΠΟυΘΟσΘ σϑίδθυβ ἴο 115 

ἀδῆηϊίθ ἰάθα ; θαυΐ, ἃ5 ἴΠ16 {ἰπη6 156} 15 16 ἀποογίαϊη, [Π6 βυδ]πποί- 

1γ 6 18 δ] ΡΙοΥ θα ἴο ΘΧρυ685 1η18.. ΤῊΘ ἀϑᾶσθ ΘΙΘ γοίδυγθα ἴο, μον 

Ευὐϑύ, οὗ δοπηθοίϊηρ ὅτε, ὁπότε, ἐπειδή, νυ τ {Π6 Βα) ποῖῖνθ, οσο 5 

ΟἾΪΥ ἴῃ ΗΟΠΊΘΥ δπα ΟἴΠΟΥ οἱ ροθίβ. ()ῆαϊιμίι, ὁ 251, Οὖξ. 1.) 

γερούσιον αἴθοπα οἶνον. ““ΤῊΘ ἀδγκ-τοα οἴ Π᾽ 5. ννῖπ6." Βγ 
γερούσιος οἶνος 15 τηθαῃηΐ τΥ]Πη6 ἀΥ̓ΌΠΚ ΟΠ]Υ ὈΥ {Π6 6] ἀθγβ δπᾶ οι ἱθίβ 

αἴ 1η6 Κίησ᾽Β [8016. ΟΌΞΘΙΥΘ, ΤΩΟΥΘΟΥΘΥΙ͂, ἱμαΐ γερούσιον οἶνον ΤΟΥΤῚ5 

ΟΠΪΥ͂ 9Π6 σΟΙΠὈἰπαα ἰά68, ἀπά {Π 616 18, {ΠΥ  ΌΓΘ, πΠῸ οορυ]α Ὀθίνγθθῃ 

γερούσιον ἀπᾷ αἴθοπα.---ἐνὲ κρητῆρσι. Ιῃ 5ιγΚίησ ἃ Ιδᾶσι (σοτη- 

ΡῬᾶγα θοοΪΚ 1ἰ|., 260), πα 8150 οἡ οἴου οοοαβίοπβ, γΟΥΘ [ῃ6 παίαγα 

οὔ 1Π6 οα86 δαιηϊ θα, ἃ βί πρὶ ΤΑΪΧΘΙ νγὰ8β. 8ΙΟΠΒ διῃρουθᾶ; δἱ ἃ 

θαπααθί, ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΓ, ΒΘ ΘΓ] νου], οὗὨ σοῦγβθ, Ὀ6 σϑαυϊγθᾷ. (Οοι- 

Ρᾶτθ Οἀ., 1., 110: χχ., 2539.) Ἡθηο6Β {Π6 οιηριουπηθηΐ οὗὨ [6 ρῥ]αγ8] 

ἴῃ [116 Ἰοχί. 

δαιτρόν. “ΔῈ δββίσηθα ροχίοη." Α58 ἃ ἀἰβιϊηρσυ ϊ ϑηθα συσδῖ 

συ] θ6 Δ]]|Ονγϑα ἃ ἸΑΥΘΘΥ 5ῆατθ οὔ 1π6 νἱδαπᾶβ ἐῆδη 1η6 τοβί. 50 1ὴ6 



ΝΟΙῈΒ ΤῸ ΒΟΟΚ ἹΨΓ. 905 

τηοτηθηΐ Π6 μδᾶ ἀγαϊπϑᾶ ἢΐἷ8 σὰρ δῃ δἰἱθπᾶδηϊ ἢ] ἴτ Ὡρ ἀραίη ἴὸ 
1ῃ6 Ὀτίτα, ῬΤΏΠ6 106 τοϑὲ οὐ [6 σΟΤΏΡΑΠΥ͂ γΟῚΘ βουνὰ ΤᾺΥ 1658 ᾿ἰθοτ- 

ΠΥ, ἀηὰ μαᾶὰ δασἢ ἃ ραυί ου]Γ ρου αβϑίσπθά ἴο τἤθτη. Ἠδθποθ 

1Π|6 νυνῖπθ- οὰρ ΟὗὁὨ ἸἀοΙηΘ ΠΘῸ5 βίδπαβ ΔΙ ννΑΥ5 [Ὁ]].---ῦτε ϑυμὸς ἀνώγοι. 
Οη 16 δι ρ] ουτηθηΐ οὗ ὅτε νυἱτἢ} 1Π6 ορίδιϊνθ, σοηΒῸ ποΐθ οα ὈθῸΚ 
Ἰ., 610.---ἀλλ᾽ ὄρσευ πόλεμόνδ᾽, κ. τ. Δ. “Βαϊ τουβα {ΠΥ 56} ἴὸ 16 

ὙΚΆΥ, ΒΌΘΝ 85 ὈΘΙΟσΘ πον ποὺ ργοΐδδβοβί ἴο παν Ὀθθη." ὙΠ τὸ- 

δατὰ ἴο {π6 δχργαββίοη εὔχεαι εἶναι, ΘΟΠΒῈ] ποῖθ οἡ ὕοοῖ ἱ., 91. 

266-271. μάλα μέν. “ΒΥ 811] τηθᾶπβ5 ἱπάβοὰ." --- ἐρέίηρος ἑταῖρος 

“Α οἸοβοὶγ- αἰίδομθα οομηραηίοη." --Ἴἢ πέστην. ΟὐΟτηραγο ὕοοκ ἱϊ., 

240.---αὖν γ᾽ ὅρκι᾽ ἔχευαν. ““ΗδγΘ 5οαίίοτθα 1η6 μ]θᾶσθβ ἴο 16 
νη ἀ5.᾽ ΟὔΒογνθ {π6 ἴογοθ οὗ {ῃ6 δάἀνϑσθίαὶ σύν ἱπ ἀδποίδησ υἱ6 Γ 
σοπίαβίοηῃ. ΤῊΘ ΥὙϑγῸ χέω ὮΘΓΙΘ ΤΟίδ 5 ΕΠ ΈΘΥΔΙΠΥ ἴο ἃ ρουτίηρσ ουὔξ, ἃ 

ΒΡΙΠῚΠσ, ΟΥ νγαβίϊηρσ, ΟΥ̓ βΒοαϊίοσγίησ, ἄο.--- τοῖσιν δ᾽ αὖ. “Βαϊ ἴο 1ῃοτη 

ἴπ {πον ἴυγη.᾽ ; Ἶ 

272-278. παρῴχετο. “: Ῥαββρᾷ οη.᾽---ἐπ’ Αἰάντεσσι. ““Ὁπίο [86 

Δ7αχθ58.") Οοπβοὶ ποΐθ οἡ ὈΟΟΚ ἰΪ., 406.----νέφος πεζῶν. “Α οἱουὰ 
οὗ ΤὈοὐ-5ο] 16 5." ὉΠ6 ἰπτοηρσίηρ Ποβί οὗὨ [ὉΠ] Ονγο 5. 15 σοπηραγθὰ τ0 

ἃ ἀατκ ἐπυπαοτ-οἱουά.---ἀπὸ σκοπιῆς. ““Ετοτη Βοιη6 ΠῚ τορ,᾽ ἵ. δὰ 
{το ὑνοἢ ἢ σἂπ ΠΑΥΘ ἃ υἱϑὺῦ οὗἩ [Π6 βυττουπάϊησ Ποτίζοη. [ἢ 

ἩοπΊοΥ, σκοπιῆ 15 ἰνγᾶυβ ἃ ἢ} ἴορ ΟΥ τηουπίδίη ρ68Κ.---ὐπὸ Ζεφύ- 

ροιο ἰωῆς. ““Βοηθδίῃ {Π6 ΥοδΥ οὗ (6 που νυν θβίθσῃ δ]αβϑί." Οοη- 
501} ποθ οἡ ὈΟΟΚ ἰΪ., 147, ἀπὰ αἰβο Οίοβϑβατῃ.--- τῷ δὲ τ᾽ ἄνευθεν ἐόντι, 

κι τ. Δ. ““Απᾷ [ὁ Πίπι, Ὀοίηρ δὲ ἃ ἀϊβίδηδο, ᾿ξ ἄρρθασβ ὈΪΔΟ ΚΟΥ (ὁπ. 
1Π15 δσσουτ), θύθῃ Π|Κ6 ρῥἱ το ἢ." Ασοοταϊηρ' ἴο ΒΟΙΏΘ, ἴΠ6 σοτηραῦα- 

{ἶἰνο μελάντερον ὮΘΥΘ ννᾶηΐβ 15 0508] ἴὍγοΘ. ΟἸΠΘΥΙΒ, 85, ΤΟΥ ᾿πβίδποθ, 
Βυϊζίτηαπη, τάκ ἠῦΐτε δαυϊναϊθπΐ ἰο ἤ, δῃὰ δοπηρατθ ἰξ τυ (ἢ 6 

5ᾶ 56 οὗὨ τοῖς 'ἴπ 1Π6 Θομημηοη ττηδη ΘΧρυ ββϑίοῃ “" ρυδβϑευ τοῖς αι.᾽ 
ΘΡΙ ΓΖ ΠΟΥ Β ΘΧρπαίίοη, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ἈΡΡΘΑΥΒ 0 ὃὉ6 1ἴῃ6 δδβί, δπᾶ 15 

Τουπάδα ροη ἃ ΤοΙΊΔ͵Κ οὗ οὁΠ6 οὗ {Π6 5ΞοΠο]αϑίβΒ. Ασοοτάϊηρ ἴο Ὠΐπη, 
1Π6 ρμοδέ τη Κ65 [ῃ6 οἱοιἃ ἀρρθασ ὉΙΔΟΚ συ, ἔπη ἴδ ΤΘΑΙΎ. 18, ἴο 1Π6 

Βῃθρῃοτᾶ, οα δοοουυηΐὶ οὗὨ Πἰ85 ἀϊβίδποθ ἔγοπι 1ξ, ἀπ ἴο γθβϑιη Ὁ] 6 50 

τππο Ρ ΓΟ ἢ.---ἰόν. “.Α5 11 δἀάναηοαβ." 

φτ9-282. ῥίγησέν τε ἰδών. “6 οι Βῃυάάθυβ οἡ βεαὶπρ ἰξ.᾽ 
Οὔβοτγθ παΐ [6 δοσίβί 15 ΠΘΙΤΘ ϑιηρὶουθᾶ ἰο ἀβθποῖθ »ῆαϊξ 90Π6 ἰ5 80- 

ουδίοτηθα ἴο ἄο ἴῃ ΒΟ ἢ ο8565, δηἃ ἢ Π66 15 ἴο Ὀ6 Ταπάογρα 85 ἃ ὑγ8685- 

6δπῖ. ΤῊΘ 5ΒΆΔΙΩ8 ΤΟΙ ἀΡΡ]165 ἴο ἤλασε.---κυάνεαι. “1ῃ ἀΑΥΚ ΑΥΤΑΥ.᾽ 

-πεφρικυῖαι. “ ΒΙΙΒΕΠ Πρ." ΟὈΒΟΙΥΘ {πΠ6 σοπίϊηυθα δοίΐοπ ἰηά δᾶ» 

το Ὀγ (8 ροσίδοϊ. " ᾿ ν 
286-291. σφῶϊ μὲν, κι τ. Δ. “ὍὙὝου ἵνο, ἱπᾶθρά, ἴῸγ ἴξ ἰἴβ ποῖ 6: 

σομηΐησ ἰο ΔτΟΙ 56 (500 ἢ ἃ5 γου), 1 ἀο ῃοΐ δἵ 8}} Θχμοτὶ." ΤῊΘ οτάϊ- 
ΠΆΤῪ ἰοχΐ Ρ]α 665 ἃ σοϊητηᾶ ΔΙΟΥ ἔς χ᾽, πὰ ΠΟΠ6 ΔήΙ͂ϑυ ὀτρυνέμει. 50 

σοῦ 



906 ΝΟΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ ΙΓ. 

[μαΐ {Π6 Ιαἰΐον ὑγοσγὰ Ὑ}1}} ἀδρεπᾶ οη κελεύω, ἃπά [Π6 σοΟπβίγασίιοη 
ὙΠ] θ6 σφῶϊ κελεύω ὀτρυνέμεν. Βαυϊπηδπη, ἴῃ μἰ5 ΤιΘχ!Πορσαβ (ρ. 423, 
εἶ. δία κε), σΟῃΐδ5565, {Παΐ 1η6 σϑυβ8 νν Βίοἢ Γ0]]Ονν5 τηϊσῃῦ βθϑῖῃ 

ὙΘΥΥ ΤΠ0Οἢ ἴο Γαν ΟΣ 1ῃ15 ἀυγαησθιηθηΐ, δηά ὑμαΐ 1μ5 σφῶϊ νγου]α Ὀ6 

1η 118 ἀβὰ8] σοηβίγαοίοη. 8311], Β6 1πῖηΚβ {πᾶΐ ὀτρυνέμεν, βιαπαϊησ 
ὙΠ Πουΐ ἃ 6456, ἰ5 00 ΠΑΙΒῊ [ὉΥ [Π6 ΟΥ̓ΠΘΥ τηοάθ οὗ οοηδβίγαϊησ ποίΐ 

10 ἴοτοθ ᾿[56 1 ροη ἃ5 85 {Π6 ΙΠΟΓ6 πδίυγα]. ΤῊΘ 58Π16 ΒΟΠΟΪΆΓ ΤΘ6- 

ΤΏΔΥΚ5, {μαῦ θυ ἀο65 Ἐπιβίδί 5 δη ᾿π]υ βίο ΘΠ ΠΘ ΓΔ Κ65 

Ὠΐπ} 580 {ῃδΐ ΗΟΤΏΘΓΙ, ἴῃ {Π15 ράββασθ, 564 σφῶϊξ (1Π6 δΔοσαβαίν 6) ἴοτ 

σφῶϊν ([π ἀαίγ6) ἴ0 51 {ῃ68 τηϑθίσθυ Οχἡ {Π6 σοπίσγατυ, Ἐπαβίδι ϊὰ5 

ΔΡΥΘΘ65 ἢ 811 σοοα σοΙηπηθηίδίουβ, βαυίησ {μαΐ ἨΟΙΊΘΥ, ἴῃ {Π6 Ρᾶ5- 

5856 ἴῃ ᾳαυσβίϊοῃ, 564, οη δοσουηΐ οὗ [Π6 Τηθῖγ6, ἃ Π6Ὸ σοηβίσχαο- 

(ἰ0ῃ ΠαΠΊΘΪΥ, κελεύειν τινά, Μ] Ποὺ δὴ ἱπῆπιν6,  σθαβ, ἴῃ 1} 5 

6856, ἴῃ6 ἀδίϊγθ 15. ἸΏΟΥΘ Θομητοῃ. (ιέίηιαπη, ἰ. 56.) 8 μᾶνθ 

δἀορίαα, ἐπογθίοσθ, {πΠ6 ρυποίπδίίοη Ταοοτητηθηαθα ὈΥ͂ Βυϊίηᾶηη, 

ὙΒΐοἢ 15 150 ἐπαΐ οἵ ὙΟΙΓ ἂἀπα ϑρἔΖπου. 

αὐτώ. “«ὍὙου οἵ γΟᾺΥ ΟΠ 561ν 65, 1. 6., ψποαΐ γα σ ΔΗΥ͂ 

πτρίηρσ ἤγοιη οἴμετβ. Ἐφυϊναϊθηΐ ἴο [Π6 1 ἰϊη δροηΐθ. ΟὈΟΙΏΡΑΓΙΘ [Π6 

ΔΠΔΙΟρΡΟΙ5 ἀϑᾶρα οὗ 1;5ε.---αοαὶ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ, κ. τ. Δ. Ἐδρθαίθα, 
νὴ ἢ 1Π6 Θχοθρίίΐοῃ οὗ 11π6 289, ἔγοτῃ θΟΟΚ 11., 571, δεέφᾳ. 

292-296. τοὺς μέν. ΤΠ ἔνο Α͵ᾶχθβ ἀπᾶ {πδὶγ 9ῸΠΟΎΤΘΙΒ.--- 
ἔτετμε. “Ηδ [Ὀυπά.᾽"---λιγὺν Πυλίων ἀγορητήν. ΟὈΟΙΆΡΑΓΘ ΌΟΟΚ 1., 

Ὡ48.---οαΟὺς. ΤΘ 1,δ[1η 5μ05.--- στέλλοντα. ““Ῥαυϊζίησ ἴῃ τϑδᾶ!η 655." 

ἀμφὶ μέγαν Πελάγοντα, κ. τ. Δ. ““(ΝΑΙΏΕΙΥ), [Π6 τη] ῬβΙάροη, πᾶ 

ΑἸαϑίοσυ, δηὰ Οῃγογηΐαβ, ζἄο., συ ἢ {Π6ῚΓ [Ὁ] ον 6 5." (Οοηβαϊξ ποῖβ 

ΟἹ ὈΟΟΚ {ἰ|., 140.) Κηϊρῃΐ {μη Κ5, {Ππᾶΐ γ υβο5 395 δηᾶ 290 δἃΓ6 ἰη- 

τογρο ίοη8, Ὀθοδι 586 [6 ὙΥΔΥΓΙΟΥΒ ΠΘΓΘ ΤΘΠ ΟΠ Θα ἈΡΡΘΑΓ ΠΟΏΘΙΘ 

6156 ἴῃ {Πη6 ΡΟΘΙη 85 1θδάθιβ οὗ {π6 Ῥυ]Ἕδηβ, ἀπ Ὀθοδι56 {Π6ΓΘ 15 ἃ 

Βαΐαβ ἰῃ γθῖβο ῶ95. Ἤθυπθ, οἢ 1Π6 ΟἾΠΘΙ Πδηά, 15 οὗ ορὶπίοῃ, [μαΐ 

{6586 ΠΑΠῚ65 Οὗ ΟΥ̓ ΠΟΥ 156 ΟὈΒΟΌΤΘ ἱπα]ν 1 ἀ18]5 Δ΄ΓΘ ΠΕΙῸ ρσίνϑπ, ἴῃ Οὐ- 

6Γ ἴο ἱπϑρίγα 1ῃ8 ΠΘΆΤΘΥ ἢ οοηἤάθησθ ἴῃ Πη6 ΡοΘί᾽ 5 σθῆθσαὶ 80- 

ΟΌΓΔΟΥ, βθοίηρσ ἐμαὶ Π6 185 016 ἴο δῃηυτηθσαΐθ {ῃ6 Π8ΠΊ65 θύθη οὗ ἴῃ 

αἰν!ά] ὙγΑΥΤΪΟΥΒ. [{ ΓΠΔΥ Θχοϊΐθ ΒΌΓΡΥΙΒΘ ὑμαΐ, ἴπ 118 ποι ηο]ἃ- 

ἘαΓ6, ΠΟ τΙηϑηΐίϊοῃ 15 τηᾶᾶθ οὗ Απί]Πο 5 δηα ΤῊ γαβυπηθάθβ, (ῃ6 ἔνγὸ 

ΒΟ οἵ Ναβίοσ. 

997-301. ἱππῆας. “ΤῊ οΑΥΑΙΓΥ." ὍὟΥ̓6 ΠΒαΥ6 σίνφη {15 ἰγ8η516- 

(ἰοῃ 85 1655 οὐ)θοίοπὉ]86 [μη {ἢ 6 ΟΓΑΙΠΑΥΥ͂ ΟΠΘ, “ 1Π6 ΟΠατὶοθϑυβ.᾽" 

Αἱ {88 ρετὶοα οἵ {π6 Τ͵οΐᾶῃ νΓᾺΓ {Π|6ΥΘ νγὰ8 0 ΘΔ ΔΙΓΥ͂, ΡΓΟΡΘΙΠΥ͂ 80 

οΔ]16α ; θαΐ [Π6 ὙΥΔΙΤΙΟΥΒ, ϑγἤοτη ΗἩΟΠΊΘΓ 6815 ἱππῆες, ἴῃ Ορροβίζἰοη ἴο 

1η6 πεζοί, Του σι ΠΌΤ. οματὶοίβ, 6 ὨᾶγΘ ἴῃ {158 ΤΟΙ] ΥΚΑΌ]8 ρΡᾶ5- 

Βᾶρσθ {ῃ6 ἢγδι τυ Θ]θιηθηΐβ οἵ τα} Π ΑΥΥῪ ἰδοῦ ϊο5 ; {Π6 ΟΠΑΥΙΟΐ8. ΘΟη8 

ἢγβί, [η6 1ΠΙΔΠΙΓΥ͂ ΟΪ0 36 [Π6 ΤΟΥ, ἀπά [ῃ6 σονναγβ τ 1ῃταβὲ ἰηΐο 1Π6 
ν 

, 

«ῳὦδϑς 
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τ 4416 βρᾶςθ Ὀθίννθθη (ῃ6.ἵννγο. Απά γοῖ, [που ρἢ νν6 ΠΟΊΘ ἀἰβοουου 

βοιηδίΐηρ ΚΘ ἃη ΟΥάΘΥ οἵ θα.{16, ποι μίης οὐ 1ῃ6 Κίπα θυ ἈρροδΥβ 
ἴο Βᾶνϑ θθθῃ οὐβϑύνϑὰ ἰῃ 106 σοπιθαΐβ {ῃΠΘηβοῖνθβ. Αἱ {π6 ἤγϑβε 

ΒΠΟΟΙΚ {ΠΟΥ͂ ρα ηἀοπθα ΔὴΥ ΤΘΡΌΪΔΥ ΟΥΘΙ 1ΠΘῪ τηΐρ ἢ ΡΓΘΥΪΟΙΒΙΥ πᾶν 

δά, ἀπά δᾶ οπθ ἰουρσηΐ οἡ ἷβ οὐὐῃ δοοοσηΐς. ΤΉΘΥΙΘ γ6Γθ, ᾿ξ 15 

ἘΓ0.6, ΒΟΙῚΘ σΘΠΘΓΙΔΙ Τη6]665, Ὀαΐ [Π6π [Π6 Τα ΚΒ γ6 16 ποΐ Καρί ; ἰΐ ννὰ8 

ΤΑΙΠΘΥ ἃ ΘΟπΠ]οΣ οἵἁ Πη85568.---ἔρκος ἔμεν πολέμοιο. “ΤῸ θ6 1Π6 00}- 
να κΚ οὗ {μΠ0 ἤρῃΐ.᾽ Οὔὐβουνθ ἰῃαΐ ἔμεν 1Β..Θαυϊνγαῖθης ΠΘΤΘ ἴο {Π6 
ΤΏΟΓΘ Ρτόβαῖὶς ὥστε εἶναι. ΤῊΘ τηθδηΐϊηρ οὗ Νρβίου᾽ Β ρίδη οἵ θαί{16, 
1Γ 1 ΘΥ̓ΘΥ νγὰβ δα ῃδγθα ἴο, 15 {Π15:; 1Π6 συ ΔΙ ΓΥ 816 ἢγβί 0 τ ΚῈ ἂη 

ἱπηργθϑβϑίοῃ οα 16 ΘΠΘΓΊΥ 5 [ἰπΠ6, δηά ῃ6η, θη ἐπ 8 ἢᾶ5 Ὀθσαη 10 

ὙΥΔΥΘΥΙ, {ῃ6 ᾿ΠΥΔΠΙΥΥ 16 ἴο [Ό]Ονν ἴῃ ἃ Τη858, ἀηἀ σΟΠρΡ]ΘΐΘ (ῃ6 ΟΥ̓́ΘΙ- 

τον .--.κακούς. “ΤΠ ἰαϊηϊ-Ὠθαγίθα." Ῥο]γθὶυβ (ΧΥ., 16) ᾿πίΌστ5 

85 ἰμαὴῷ ΗδηΠ1θ4], αἱ (μ6 Βα 016 οἵ Ζατηα, [Ὁ] ονγ ὰ 1} 18 ρίδῃ οὗ ῥ᾽ δοίης 

ἴῃο56. ψΠπΠῸ σουἹὰ ποῖ ὃὉ6 ἀδρθηάθα ὑροη ἴῃ 1Π6 ταὶ α]6, ἐμαΐ 1ΠΘῪ 

τισι Ὀ6 ΘΟΠΊρΘΙΙθα ἰο ἤρῃῃΐξ, Θυθὴ ἱπουρῆ ἀν] ησ. ΕὙΟΠΑΪΠῸΒ 

(ϑέχαΐ., 11., 8, 21) Βᾶγ5 {παΐ Ῥυγτμαβ ρυγβιιθα {(Π6 Βαῖηθ ρΙαη ἢ ἢ 6 

“Ταγθηΐζίη68 ; δη4 Απηηΐδηυβ ΜΑΥΟΘΙ πῸ5 (ΧΧΙν., 6) σῖνθβ ἃ 5 τᾺ}]8 

δοοοιῃΐ οἵ Τυ]ΐΔ ἢ, ἴῃ ἃ Ὀδ116 νυ 1Π6 Ῥαγβίαδηβ. «ἀ5]ΐδη Ρ] θα βδ ΠΥ 

ΒΔΥ58, {πᾶΐ 16 ἀΟΙρΡ 1 Π5 5.1 τὴ ἃ Υ (Π18 Γἀβ ΐοη, (ῃ 6 γοῦπρ ΟΠ68 ΘΟΙῺΘ 

ἢγϑβὲ, {ῃ|6 {6η8]165 [ΓῸ]]ονν δἴϊοσ, δηὰ (ῃ68 Τη8165 ὈΓΪΩΡ ὉΡ ἴΠ6 ΤΘΔΓ. 

(Ηἰἴξι. 4.» χ., 8.) Ἂ 

902-905. ἐχέμεν. “Τὸ Βο]ὰ ἰη.᾽ Ἐᾳυϊναϊθηΐ ἴο κατέχειν. ---μηδὲ 
κλονέεσθαι ὁμίλῳο᾽ “Απά ποῖ ἴο 06 σαττγθα ἑυτη Ο5}Υ ἀηοηνρ [ἢ 6 
οτοννα." Ναβίου νυ ἸΒἢ65 8. συ ΔΙΓῪ ἴο δάναποθ ἴῃ 11Π6 ὁἢ 186 ἴοθ, 
ποῦ ἴῃ ὈτΌΚΘη ΟΥΘΥ, ΒΟΠΊΘ ΤΟΥ ]ῺΡ᾽ ΠΊΟΥΘ ἱπηρθί ΠΟΙ ΙΥ {Πδπ ΟἾΠΘΓΒ.--- 

μηδέ τὶς ἱπποσύνῃ, κ. τ. Δ. ΝοδίοΥ, ἰπῃ ΚΘ τηδηπου, ἀϊγθοίβ ἐπαΐ πὸ 

0Π6 5ΠΟ00]ἃ ᾿πηρΡ6]. "5 ομαγίοί ἰῃ δάνδησθ οὗ {6 ταβί, ἰῃ ογάθυ ἴο 566 

ἃ βίησ!θ οοπηθαΐ τυ] ἢ βοὴ ΤΥοΐδη ὙΨΔΥΤΙΟΥ. --- μηδ᾽ ἀναχωρείτω. “ΝΟΥ 
Ιθΐ (Δ ΠΥ ὁη6) τοίγθαδί." : 

306-509. ὃς δέ κ᾽ ἀνὴρ, κ- τ. ἃ. “Απᾶ ψΠαίΘΥΘΥ Τηδῃ 588]} τϑδοὶὶ 
Ττοτὰ ἰβ Οὐ ΟἿ {Π6 οἰατγῖοΐ οὗ δποίμου, ἰδὲ Πἰπὶ βίγθίοῃ Του ατὰ 

ψΊΓἢ Ηΐ8 ΒΡΘΆΓ, Βῖπ06 ἰῃ [815 ΤΏ ΠΟΥ, ἰπα 66, ἰζ 15 πηο θα [6 γ.᾽" (Οοη- 

5], ἃ5 τοσαγὰβ ἐπεὶ ἢ, [ῃ68 ποΐίθ οὴ ὈΟΟΚῚ, 156.) ΤῊΘΒΘ ἵννο νθυβ6 8 
(όσα οπθ οὗ 1Π6 τηοϑὲ αἰ ΠΟ] ραββᾶσθϑ ἰΏ ἨἩΟΠΊΘΙ, δη6, 858 ΡΙαἰᾶγο ἢ 

ἱΠΙΌΤΓΩΒ 1.5, οσοαβίοηθα πὸ ΠΠ{116 ἰγοι Ὁ]6 1ο {ῃ 6 ἃποίθηΐβ {ΠΘΠΒΞΘΙ 65 

(Πὲ Αἰ. Ῥοεὶ., ΝΟ]. νἱ., Ρ. 100, εὦ. Κεῖ κ6.) Ἐπιβία! ἰὰ5 σῖνοβ. 5 

(υυγ ἀἰτθηΐὶ χρη αιοῃΒ; ΕΥπϑϑίὶ δ ἀ5 ἃ ἅΠἢ, ἀηα Ηθυηδ ἃ βἰχίῃ. 

ΤοΪβ Ἰαβί ἀρρθᾶγβ ἰὸ θ6 1ῃ86 τὰ 0η6, θαΐ 8 ἄτι, ἰῃ ἔαοΐ, ἰο Κόρρδῃ, 
πα 5 (ὉΠ δα αἰβὸ Ὁγ οΙ,, ὙΘ ἴᾶὰνθ δἀορίβα ἴξ ἴῃ οὐσ ἐγδηβὶα- 
τἰοη οὗ 1ῃ6 ρᾶββᾶσθ. Αοοογάϊηρ ἴο Κῦρρθη, Νοϑίου Β τηθδηΐηρ ἰ8 

(15: ὙὙΒδΙΘΥΘΥ ὁΠη6 οὗ γοὰ. 5081} 06 8016, τΟτὰ ᾿ἷβ Οὐ ΟΥ (ἢ. 6, 
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στ ουΐ Βρυϊησίηρσ ἴο 1Π6 σγοῦπηά), 0 ΤΟΔΟἢ ἃ οπαγιοΐ οὗ [Π6 [06, [οξ 

εἶπ Ρυ5ἢ δὲ 1015 τυ ἢ Ηἷβ ποθ. ΤῊΪΒ 15 ἃ [Ὑ Ὀδίΐου σΟῦΓΒ6 ἰἢ8 ἢ 

[0 Ιδὰρ ἴο {π6 στοιηᾶ, βίποθ {Π6 Ἰαίθυ οὕἴϊθηῃ Ἔχροβθβ δὴ ἱπάϊν! 8] 

ἴο ἀδηρσου ἴῃ 1ΠΠ:6 ζΌΓΓΠΊΟΙ} οὗ {π6 ἢρῃϊ. 
ἔγχει ὀρεξάσθω. ΟὈΞοΥνΘ ἴΠ6 ἴΌτοΘ οὗ {π6 τη ϊ4]6 νοΐςβ, πα οοπι- 

ΡᾶΤΘ θοοΐ Υ., 851, δε4.γ) ΠΘΙΘ ΜΑΥ5 15 ἀθββου θα 85 βίγεϊοῃϊησ ἴοτ- 
Ὑγαγα ΟΥ̓ΘΥ [Π6 γ0ΚΘ τ] ΗΪ5 ὈταΖθ ΒρΡΘᾶσ. 850, ἰῇ 1η6 ββοοπᾶ θΟΟΚ, 

1η6 Αθαπίθβ ἅ16 ΒΡοΚδθὴ οὗ 85 βρθϑαστῆθῃ, Ψ]Ὰ οχίθπάθα ἀβῆθπ 

ΒΡΘΔΥ5, ὀρεκτῇσι μελίῃσι.---ὧδε καὶ οἱ πρότεροι. “Ἰῃ {5 ὙΥΑΥ, 8150, 
[Π056 πΊθη οὗ ΓΟΥΤΊΘΥ ἀαγ5." ΟὈΒΘΥΥΘ ΠΕΙΘ {Π6 ἴΌτοΘ οὗ οἱ, 45 ἀ6- 

Ρἱοίηρσ [Π6 Ργουα ϑαγηθβίηθββ οὗ {Π6 οἱ Ἰηδῃ ἴῃ σϑίϑυτιηρ ἴο 1ῃ8 

ΤΩΔΙΙΪΑ] ΤΟΙ ΠΙβοθηο 65 οὗἁὨ ἢΪ5 ΘΑ Π ΘΓ ἄαγβ. Ναβίου 5 τηϑδηΐϊηρ 15 

{ῖ5, ἰῃαΐ 1:8 ὙΓΔΥΤΙΟΥΒ ΟΥ̓ ΘΑΥΠΘΥ {ΠΠῺ65 ΘΟΠαΒΘΥΘα ὈΥ͂ ΠΊ6Δη8 Οὗ (8 

ὙΘΙΥ͂ τηο86 ὙΠΟ ἢ6 ΠΟΙ ΤἝΟΟΙηΙηΘΠη45, δηα αἰά ποί Ραγβαθ 1ῃ8 

Τηθίῃοὰ 50 ργαυδϊθηΐ ἴῃ {86 {{πηὴ6 οὗ ῃ6 Τ͵ο͵δη νγδτ, οὗ Ἰβαρὶπρ ἔγογα 

{86 οπατγῖοί ἰο {ῃ6 στομπά.---τόνδε νόον καὶ ϑυμόν, κ- τ. Δ. “Κορρ- 

ἱπρ' {Π15 ῬΡΌΤΡΟΒΘ δηὰ βρίγὶξ ἴῃ {Π6 ]γ ὈΥΘαβίβ,᾽ ὁ. 6.) 1Π6Υ ὈΙΘπαΘα οἱτ- 

Οὐ 5ρθοίοη ὙΠ ἢ γὙδ]ΟΌΓ. 

310-316. πάλαι. Τὸ ὃ6 οοηδίγαρα ψΙ εὖ εἰδώς, ποῖ, ἃ5 ΒοίΠΘ 

γηδὶηἰαῖη5, νυ ἢ ὦτρυνε.---ὡς ϑυμός. “.Α5 15 116 5ΞρΡΙΓΠ.᾽" ΒΌΡΡΙΥ 

ἐστί. ---ὥὧς τοι γούναθ᾽ ἕποιτο. ““ 80 ΤΥ ΚΠ665 οὈογϑα 66." 1007 

41, “ΤΌΠΟ 1η66." ΑΡΘ δῃά γα Κη 655 5ΠΟΥ {ΠΘΙΊΒΘΙγ 65 Ρδτ- 

- ἘΙΘΌΪΑΥΙΥ ἴῃ {Π6 Κπθθβ. ΟΟΙΏΡΑΤΘ Ηόοτδοθ, “ ἄμπι υἱτεπὲ σεπια.᾽" 
(Εροά., χΙ., 4.)---γῆρας ὁμοίιον. “ΟἹ ἂσρ σοτητηοη Α||Κ6 ἴο 8}}.᾿" 
ΗοΙΏΘΥ ΔΡρΡΙΪ65 16 δβρίπϑὲ ὁμοίιος ἴο {155 1Ππδΐ 81} ἃ.Θ 1140]6 8111 

ἴο ΘΧΡΘ ΪΘΠΟΘ, 5ΌΘΝ 85 ἀθδίῃ, οἱὰ ἃσϑ, νγᾶσ, ὅζο. ; δπα 85 [656 816 

ΘΟΤΩΙΩΟΠΙΥ͂ ΤΠΟΌΤΠΓᾺ] πα ἘΠΙΌΘΚΥ {Π]η55, ΒΟΙη6 οὗ [Π6 σ,διητη Δ 8 5 

ΙΔΥ ἄονγπ {Π6 τὰ]6 ἐμαΐ ὁμοίεος ἴῃ ΗΟΙΠΊΘΥ 15 σΘΠΘΓΔΙΥ͂ ΔΡρ]6α το 

ἐπίηρβ οὗ {π|5 παίῃτθ.---ὡς ὄφελέν τις, κι τ. Δ. ““ὙΥου]α τπαΐ 5ΟΓΏ6 

ΟἾΠΘΙ ΟΠ8 οὗ πηθῃ δᾶ 11." ΤΩ ΈΘΥΔΙΠΥ, “Ὁ, ΠΟΥ ΞΟΙΠΘ ΟἾΠΘΥ ΟΠ6 οὗ 

θη Οὐρῃΐ ἴο Πᾶγβ 11.) Οοπβυὶϊ ποῖΐθ οα ὈΟΟΚ [Π]., 40.---ἔχειν. 

ΞΒΌΡΡΙΥ αὐτό, ἃ5 Υοΐδ:υησ ἴο γῆρας.---μετεῖναι. ““Υ̓Θἢΐ διηοηρ.ἢ" 
917-926. Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. ΟὈΟμΠΒΌ]ΐ ποῖθ οἡ ὈΟΟΚ ἱΪ., 386. 

--ὡς ἔμεν. Α πορ]σθηΐ ποθ οὗ δχργθββϑίοῃ [ῸΓ τοιοῦτος εἶναι.--- 
᾿Ερευθαλίωνα. ἘΤΓΘΟΪΠΑΙΙΟ νγᾶ5 ἃη Ατοδάϊδη, ΠΟ, ἴπ [ἢ 6 ΔΥΓΊΟΙΓ οὗ 
Ατοϊπουβ, μοὶ Τιγσῦγραβ μαα σίνθη ἢΪπὶ, Του σ ΐ ἀρσαϊηϑὲ 1[η6 ΡΥ 

᾿δη5, Ὀὰΐ νγὰβ βαίη Ὁ Ναβίοσυ. ((ουηρασθ 11]., Υἱῖ., 184.)---πϑεοὶ δό 

σαν. “ΑΥΘ {Π6 ρσοάβ ψοπὶ ἴο ρῖνϑ.᾽" ΟὔὈβθυῖυβ 1η8 ἔοσοθ οἵ {δε 
δοτίϑί 1π ἀθποίϊη δ γᾶ: 15 ΟΙΒΙΟΠΊΔΤΥ ΟΥ Ἐ588].---νῦν αὖτέ μὲ γῆρας 
ὀπάζει. Ναξίου Β ̓Ὡθαπίησ 15 1ῃϊ5, {παΐ οἹὰ ἂρ ΠΟῪ ργῦθββθβ ΡΟΝ 

ΐτῃ, θαΐ 1παὶ ἢ 1 Πᾶν 6 σΟΙη6 1ῃ6 ΘΧρΡϑ πο 6 δηᾶ νυϊβάοτῃ οὗ 856 : 

}δὲ ἃ5 1π ΤΌΥΓΏΘΥ ΑΥ5, ΠΘη Π6 νγὰ8 γουηρ, γομίῃ Ὀτοῦρηϊ βίσθηρ ἢ 
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οἵ {γᾶιηθ.--τὐπάζει. ““ῬΥΘ5565 ὕροη." ὙΜ8 Βᾶνβ δἀορίθὰ ἤβοτὸ 6 
τϑδάϊηρ οὐ Αὐϊβίδγο!β, ἃ8 σίνθη ὈΥ (Ὧθ ϑο!ο]αβί, ἰπ ρίᾶοα οἵ 1ῃ6 
ΙΏΟΓΘ σοτηποῃ ἱκάνει. 

ἠδὲ κελεύσω. “Απὰ ΜΠ} ἀϊγθοῖ (ἐπι). ---τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόν- 
των. “ῬῸΓ 1Π|8 ἰδ 1π ργν 656 οὐ {π|6 οἱ ά.""--ταἰχμὰς αἰχμάσσουσι. 
ΕΘΏ4}] να Πα 16 116 ΒΡΘΆΓΒ." ΟὈΟΠΒ.] ποὶθ οἡ ΥΘ6Γ86 27.---γεγάασι. 
Ἐφυϊνα!θηΐ ἰο εἰσέ. . 

957-991. Πετεῶο. “Οἵ Ῥείθιβ." --Μενεσθῆα. Μρῃρβίμθιβ, 80 

οἵ Ῥεοιοῦβ, Κίησ οὔ Αἰ!θη5, ννὰ5 1Π6 Ἰϑδάδθυ οἵ 8 Αἰμϑπίδη ἴογοθβ 

θαϊηβί ΤΟΥ. (ΟὐΟηΒ.} ὈΟΟΚ 1Ϊ., 552.)---μήστωρες ἀῦτῆς. ““ΑἀνΊΒΟΙ5 

ἴῃ 1Π6 ἔρμιι,᾽ ὁ. 6.) Ἰθδάϑυβ ἴῃ θ8 1116, 5Κ|16 4 ἴῃ σῃῖ. ΤῊΘ ἴθυτ μή- 
στωρ ἰ8 Δρρ᾿Ιθὰ Ὀγ ἨΟΙΠΘΥ ἴο ΔΗΥ͂ Οη6. αἰδίϊη σι βηθαὰ ΤῸ νυ 86 οοὰῃ 

86], δηὰ ννῖ ἐμ ΥθίουΘ ἰΚ65 1ῃ6 16 δα.---ὠὔτῆς. ΟὔΒογνθ ἐμαὶ ἀστή 

8 ΡΓΟΡΘΤΙΥ {Π|6 να -ΟΥΥ, [ΠΘ 66 ἴδκθη ΓῸΥ 1Π6 θδ.{16 ἰ{56]{---αὐτὰρ ὁ 

πλησίον ἑστήκει, κ. τ. Δ. “Βυϊ Π6, {Π6 Βαραοίοιβ {Πγ8565, γγὰβ 

Βίαπαϊηρσ πΠΘδΥ.᾽" (ΟΟΙΏρΡΑΓ͵Θ ὈΟΟΚ Ὶ., 488.) ΤῊΘ ἀδπηοπβίγαί γ8 ἴΌΤΟΘ 

οὗ ὁ ἰἴβ ἴθύθ βοϊθηθά ἄἀοόνῃ ἱπίο {ῃΠ8 ρϑύβοῃμδὶ ργοποαῃ.---πὰρ δέ. 
“Απά δγ πίη." -κεφαλλήνων. ΤΠΘ ΟΘρΒΔ]] θη ἢ 5 ὑγ ΓΘ ἀπιοησ [Π6 
80] 6 οἱβ οἵ {Πγ55685, ὑνοπι ΠΘ 16 ἴο 1Π6 νγᾶσ οὔ ΤΊΟΥ. Τῇ βἰαπὰ 
οἵ Οβρμαι!θηΐα (πον Οε αἰοηία) ἸΔΥ̓ ἴο 1Π6 βουϊῃνγοβί οὔ Π|Π86ᾶ, ἃπὰ 

85 βϑραγαϊθα ἔγοτγῃ ἰξ ΟΥ̓ ἃ βίγαϊϊ οὐ βῖχ τη ]]65. Οοιιραγθ θ0ῸΚ ἴΐ.» 

631.---οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο, κ. τ. Δ. ““ ἘῸΓ {Π6ῚΓ ΡΘΟΡΙΘ ἀἰὰ ποῖ 

γαϑὺ Πθᾶγ 1Π6 Ὀαι116-ΟΥΥ.᾽" [π᾿ σΟΠΒΘΑΩΌΘΠΟΒ Οὗ {ΠΕ ὶΓ τοηηοΐθ βίδίϊοη 
ἴῃ 1η6 Ποβῖ, [Π6Υ γοσθ ποῖ γϑὶ ἄνα {παΐ Ποβι {165 Πα Τεσοτ- 
Ιηϑπορᾶ. Οὔβουνθ {πδὶ ἀκούετο ἰ5 ΠΘΥΘ διηρίογθα ΘΙ, ἴῃ Ἰαΐθυ 

ατϑοκ, ἤκουε νγὰ8 υβ64. [Ιη {86 ἩοΙηΘΙΙΟ δπᾶ ροβί- Ηομπηθσῖο ἀϊαϊθοῖβ 

{Π6ΓΘ ΟΟΟΘῸΪ ΙΠΔΗΥ͂ ΥΘΥΌΒ, ΟΧργθββίηρ ἃ ρασοθρίίοη οἵ 186 τηϊηὰ οὐ (ἢ6 

Β6Π5868, ΘΙΓΠΟΥ ἴῃ {Π6 τη 4416 γοΐοθ ΟὨΪΥ, ΟΥ ἴῃ 186 τηϊὰ 16 ἃ5 ν"8 }} 
85 [ῃ6 δοίϊνθ ; ὙᾺΠ6 [6 ἸΔΊΟΥ ΤΙ ΘΥ5. θα ΓΩΘΥΘΙΥ 186 ΤΌΓΠΙ ἴῃ ὦ. 

(Καλπεν, ὁᾧ 8368, δ, Ρ. 17, “ε1) 

332-998. ἀλλὰ νέον συνορινόμεναι, κ. τ. Δ. “Βαϊ {Π6 τηΚ5, ἄτ., 
Ὀδίηρ (ΟΠ]Υ}) Ἰα ΘΙ. ἀγοιβϑ, νγθυθ σϑίηρ β6ζ ἴῃ τηοίϊοη." ΟΌΒΘΥΥΘ 

{ῃαἱ ἀλλά ΠΟΙΘ 8 Θαυϊγαϊθηΐ ἰο ἀλλὰ γάρ, πᾷ {Π6 πηθαηίηρ, ἴῃ ἴδοΐ, 
ἰβ, “" δυΐ [Πϊ5 νγὰβ παΐαγαὶ ΘΠΟΌ ἢ, (Ὁ {Π 6 ΓΔ ΚΒ,᾽) ἄο.---οἱ δὲ μένοντες, 
«, τ᾿ ἃ, ὙΠΘΥ μά ποΐ γοῖ μρατὰ οἵ 88 Ὀγϑακίηρσ οἵ 1ῃ6 ἔγισθ δπὰ 
(η6 τοϑβυϊηρίίοη οὗ μοβί 65; ΠΘΥ ΓΊΘΥΘΙΥ ὈΘΠΘΙἃὰ [η6 ἴτοορβ ἷπ 
τηοίΐοῃ, δηἃ γγϑῦθ νυ ἰτηρ, (ΠΘΥΘΟγΘ, ἰο 566 θέ υ (Π6 ρᾶτέ οὗ [ῃ6 

ΔΤΤΩΥ͂ σοη σου 10 {ΠΘτηβοῖνοβ νου] δἄνδϑποθ δραϊηβί {Π6 06, ἴῃ- 
ἐσπάϊηρσ, ἱπ (Π18 δυθηΐ, ἴο ΦΌΠΟΥ {ΠῚ Γ ΘΧΆΙΏΡΙΘ. ---ὐππότε πύργος 
᾿Αχαιῶν ἄλλος, κ. τ. 3. “ὉΠ: ἀποίμου οοϊαπηη οὗὨ μ6 ασθθκβ, μᾶῦ- 
ἱπρ δἀγαποϑά, βῃουἹὰ συβἢ ἀροπ [μ6 Ττο͵ᾶπ8β.) Ὅ76 πᾶγϑ τϑθηάογθᾶ 
πύργος ΘΙ ΟΥ̓ 1Π6 ΘΓ) ““ ΟΟἰυτηη,᾽ {ΠΟΌΡΉ, ΡΘΥΠΔΡΒ, 105 ΤΠΟΥΘ 60Γ- 
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166 πιΘΔ 1 η5 ΤῸΓ ἩΟΙΏΘΤΙΟ {ἰπη65 15 ΒΙ ΓΘ] ἰΠαΐ οὗ ἃ ὃ νὰ οὕ ἤθη ἴῃ 

ΟΙΌΒΘ ΔΙΥΔΥ͂, ΟΥ τυ μαΐ ὙΥ ΟἹ 68115 “ δὴ Παυΐδη.""---Οὔβουνθ {μαΐ ὁπ 

πότε ὮδγΘ, νυ 1η6 ορίαίϊνο, ἀ065 ποῖ “ΘΟΠΥΘΥ͂ {Π6 Τηϑδηϊηρ οὗ “88 

οἴϊθη 85,᾿ ὈυΪ ΠΊΘΓΘΙΥ “ ὉΠη1]].᾿ - [ρώων ὁρμήσειε. ΤΏΘ νοτῦ ὁρμάω 

ἰβ ΤΏ Οἢ ΠΏΟΤΘ γα ΠΥ ᾿Π Τδη ΒΥ 6 (45 ἴῃ 1ῃ6 Ργθβθπί ᾿ἰπβῖδη 66) 

1Ὡδη ἰγδηβίτῖνθ. ΟὈΞΕΥΥΘ ΠΕΙῸ, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, ᾿ζ5 ΘΟηπαχίοη νυ ἢ {{π|6 

δϑηϊῖζο. ὙΘΓῸ5 ΝΒ ]Θἢ ΡΙΟΡΘΠΥ͂ 5 ΘΏΪΥ ἃ Τὰρὶα τηούϊοη δ[ΘΥ ΞΟΙὴ8 

Οὐ]θοῖ, ἰα Κα 1{η6 σϑηϊνα οαβθ. (Κάλπευ, ᾧ 807, Ρ. 142, «71ε|}.} 

399-942. καὶ σύ, κακοῖσι δόλοισι κεκασμένε, κ. τ. Δ. ““Απᾶ το, 

(ὉΠν5565), Θχοθ!ηρ ἴῃ ἀθβίσγαοί να ν 1165, οὗ σΥα Ὺ τηϊηα.᾽" Οὔβοτνα 

1μαΐ {Π6586 ννογὰβ ἀὺθ ποΐ ἱπίθπαθα ἃ5 ἃ Υσβρτόδοῃ. Ἀβρθδιηθιηηοῃ 

ἸΏΘΥΘΙΥ ΘΧΡΙΘΒΞΒΘΒ ΠΪΒ ΒΌΓΡΓΙΪΙΒΘ, [Πδΐ ἃ [ἤδη 80 δχροσί ἴῃ ἰακίησ δᾶ- 

γαηΐαρα οἵ {Π6 06, ἀπά 80 [ΔΙηθα [ῸΓ ΟΥ̓ΔΙΠΥ ΘΧρΡΘαΪΘἢΐ5 ἴῃ ννΥΐΆγΘ, 

ΒΠΟΙ]α ΠΟΥ, ΔρΡρΡΑΥ ΘΠ ]Υ, Ὀ6 ΒῃσΙηΚίησ οτη 1Π68 Θηοοπηίεοσ.--- τίπτε 

καταπτώσσοντες ἀφέστατε. ““ἍΥῺΥ Βίαπα. γα δ]οοῦ οονγουίηρ.,"- 
σφῶϊν μέν τ᾽ ἐπέοικε, κ- τ. Δ. “Ὑου ἔνο, ἰηάθθ6α, 10 θαοον85, {πὶ 

γοῦ Ὀ6 ἀπ ΚΘΘΡ γΟῸΪ δίδίϊοη διηοησ {Π6 Γογϑπιοβί, δηα ἴα κα ραᾶτὶ ἴῃ 

{Π86 ρ]ονίηνσ ἢρηϊ. ΑΡΟ]]ΟΠΙ5, πῃ ΟΥ̓ΘΥ {Πδΐ {Π6 ΘΟΠηΒίΓ ΠΟΙΟῚ ΠΊΔΥ 

ῬΙΟσΘΘα ΤΟΥ 5ΙΠΟΟΙΉΙΪΥ, ἈΡΡΘαΥΒ ἴο πᾶν ργθίθγγθα σφῶϊ, {ῃ6 δοοσὰ- 

Βαίῖν ; θαΐ [Π6 Τηδίγ6 ΟρΡρΟβ65 1Π1|5. ΤῊΘ ροϑί χηϊρῃῦ μᾶνα θιηρὶουθα 

18 ἀαίϊνο ἐοῦσι ; Ὀαΐ, ΓΤ ραΥβρίοα γ᾽ 5 58Κ6, ΒΒ 1565 186 δοουβαῖϊνα 

σι] {π6 ἱπῆπιϊνθ. 8 πάνθ ρίνθη {Π6 θχραπαίϊοῃ οἵ ὙΥΟΙ, “’ δος 

ποῦ ῬΥΐηιοΣ οχίδίογε αἰφι6 δέαγε ἀεοιῖξ,᾽) ὙΤὨΪΟῊ 15 Ὀθίτου {πᾶ τπδκίηρ 
ἔοντας Θαυϊγδ]Θηΐ [0 φιιηι 65 ϑε 5, ἃ5 ΒΟΙῚΘ ἀο. 

949-948. πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς, κ- τ. Δ. “ἘῸΥ γοὺ ὕγγῦ0οκ 816 ΘΥ̓ΘΏ 
6 ἢχϑβί ἴο ἤθδ οἵ ἃ θαπαιοδί οὗ γηϊΠ6,᾽} ἢ. 6., ἴο ΠΘΔΥ οὗ 8η ἱπθπαδα 

Ὀαπαμπρῖ, ἀπά ἴο σοῆθ {πογθίο 85 συθϑίβ. Αδαδ ΠΟΠ ΠΟΙ ἰπ- 

ἀυσὸβ ἴῃ 1Π6 Ιαησιαρο οὗ δοίι] σορτόδοῆῃ. Α8 Μϑῃδβίμθυβ ἂπᾶ 

ΟἸγ 5565 816 Αἰνγᾶυ5 1Π6 ἢτβί ἴο Πρδὺ οὗ δὴ ἱπϊθπαβα ἔδαβί, δῃὰ ἴο ἢ 

[Π6 ἢγβί ἴο σομηθ ἴο ᾿ἴΐ, 5ο ουσῇξ [Π6Υ ὈΟΐΠ ἴο Ὀ6 οτθπηοβέ ἴῃ 1η6 ἢσῃξ. 

--ἀκουάζεσθον. 6 πᾶν ΦΟ]Ονγαα {Π86 Θχρὶπαίΐοη οὗ Κὄρρθῃ, γγῖοὸ 

τηλ κα ἀκουάζομαι ᾶγ6 ΠΕΙΘ [Π6 5ἰτηρίθ τηθαπίηρ ““ἴοὸ Πθᾶσ οὗ" 

ΟΥμοΥβ, ἢ 1655 ΡῬγορυϊϑίυ, σῖνθ [Ὁ 1ῃ6 βισηϊδοαίίοη οἵὗἉ “ ἴο ὃὈ6 δά 

ἄθη ἰο,᾽ ἀπ τῇδ ἰΐζ δῃμδ!οσοῦβ ἴο νοσατὶ ἴῃ 1,αἴϊηΠ. ΟὈΟΙΏΡΑΤΘ Οἀ. 

ἔχ.» ἢ, ἀπ ΧΙΪ!., 9, ὑγΠΘΥΘ 1 15 Ἰοϊηθα ϑδοὴ {6 συ ἢ 1η6 σϑηϊῖνθ 

ἀοιδοῦ.---ὁππότε. ΟὔδαΙν ἰΠαΐ ὁππότε ἢθτΘ, ννἹ ἢ {η6 ορίαςϊνθ, ἢ5 

1η6 τηρδηΐηρ οὗὨ “85 οἴῃ 85." Οοηβαὶ ποίθ οἡ ὈΟΟΙ, ἰἰϊ., 239.--- 

Αχαιοί. δ ἀ065 ποῖ ΘΙΏΡΙΟΥ ἴΠ6 ῬΘΥΒΟΠΔ] ΡΟ πΟὰη ἐγώ, Βίη66. 6 
το ίουβ 0 ἃ θαπααθί δἵ {Π 6 σοτητηοη ΘΧΡΘΉΞΘ. 

φίλ. ἘῸΥ φίλα, ΒΌΡΡΙΥ ἐστί, 1ῃ68 5Βαῃη6 ἴῃ δῇδβοί ἃ5 φίλον ἐστί.--- 

ὑπταλέα κρέα. ΤῊ Ἠοιηουῖο Ὀαπαιθίβ γΟΥΘ ΒΙΠΡΌΪΑΥΙν ΒἰΠηρ]6. 

Βαϑοῖ, τιυίίοη, δῃᾶ ρσοαί᾽Β ἤθ5}) ΕῚΘ {ῃ6 ΟΥΪΠΑΤΥ τηθαΐβ, ὈΒΌΔΙΙΥ 

.»----- 
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Θαίθη τοδβίθα ; γοΐ, ἵγοτῃ 1]., χχὶ., 303, ϑεφ., γγ6 ἰϑᾶσῃ, {πὶ θοϊοὰ 

Ιηθαΐβ ὑγ6 16 Π6]ἃ ἴο Ὀ6 ΤᾺΓ ἴγοπὰ ἀμβαυΟυγΥ. ΟἾΘ6686, ΠΟΥ, ἂτ ἃ οο- 

ΠΑΒΙΟΠΔΙΠΥ͂ {τα 15. 4150, Τοττηθὰ ρατί οἵ {Π6 Ἡςμηθυὶς τη64|8.-- ὄφρα 

ἐθέλητον. ““Α5 ΙΟΠΡ 88 γ6 ὈΟΪ ΙΠΔΥ ΟΠ 0058.᾽"--κῦν δὲ φίλως χ᾽ ὁοό- 

ῳτε. “Νον, πουνθυϑσ, γοὰ νοῦ θοίἢ ΙΟΟΚ οὐ νυ Ρ]Θαβυγθ." 

ΟὔΒθυγϑ 1ῃδῇ χ᾽ 15 [ῸΓ κε.---καὶ εἰ. ““ἙἜνϑη 1. Νοῖ ἴο θ6 σοπίουηά- 
οὰ ψΠ εἰ καίἔ. (Οοηβοὶ ΘριίΖηου, Ἐχοιτ8., ΧΧΙ].) 

949-956. ὑπόδρα. ΟὈΟΙΏραΓΙΘ ὈΟΟΚ ἱ., 148.---ποῖόν σε ἕπος, κ. τ. Δ. 
ἜὙμαΐ Κιηὰ οὗ ἃ Βρ6θοὴ [5 ϑϑοᾶρϑὰ {Π66 ἴγοτῃ [ῃ6 ὈΔΥΤΙΘΥ Οὗ (ΠΥ 

τοίη 1 Α5 τϑραγὰβ [ῃ6 ἀουῦ]θ δοουβαίϊνα ἤ6γΘ, σο δ] ποίθ οὁα 
ὈΟΟΚ 1., 2386. ΒΥ ἕρκος ὀδόντων ἃγ6 πηθδηΐ 1ῃ68 ἐθϑίἢ, 85 ΓὈστΐησ ἃ 

ΤΠ ΟΥ̓ Ὑγ4}], ποῖ 1η6 1105 85 ἱθποίηρ ἴῃ 1η6 1θϑῖῃ. ΤηΪΐβ 1αίθυ ορίπ- 

ἸΟῃ 5 Δ0ῚΥ τϑίαϊθα ὈγῪ Νίΐζβοῃ (αὦ Οἀ., ἱ., 64), ἱπου σῇ ἰς μᾶ8 186 

ΒΔΠΟΙΊΟΠ Οὗ ῬΟΥΒΟΠ᾽Β ΠΔΠ16 (3186. ΟΥἱξ., Ὁ. 207). Ι{ 158 ἰο Ὀ6 οῦ- 

βοσνϑα ἐπαΐ ἔρκος 4065 ποΐ ΓΠΘΙΟΙΥ͂ 55 ΠΥ {Ππαΐ ΨΠΙΟἢ ΘΠΟΟΙΏρ458568, 
θαΐ, το δἀορί ΡΙαίο᾽Β Ιδπριιᾶρθ, πᾶν ὅσον ἂν ἕνεκα κωλύσεως εἴργῃ τι 
περιέχον. (ϑορ]ϊϑδε., Ὁ. 220.) ΤῊηΪΐβ ἀθῆηϊξίοη οοΥία ΠΥ σαπποΐ 5υϊῖ 

1:6 1ρ5, νυ ίοἢ, ΤτῪοπὶ {μ 6 γ ορθηϊηρ ἀπα Βῃυϊ η, ἀΥΘ Τί 6Υ οοΙη- 

Ῥαγϑὰ ἴο ραίθϑβ Οὐ ἀοουβ.---πολέμοιο μεθιέμεν. “““ΤΠαΐ ν᾽ 6 ἃγ6 τϑίαχ- 
1ης ἴγοπὶ 186 Ὑγαγ.᾽" 

ἐγείρομεν. ἙἘῸΥ ἐγείρωμεν, ἴῃ6 Βυθ)αποίίνο ἢ [Π6 βμογίθηθα 
τηοοά γουνΕὶ].---ῦἣν ἐθέλῃσθα. ὙΤΠ6 οηΐοθ ΜΆ. μᾶ8 ἤν κ᾽ ἐθέλῃσθα, 

νΐο Ἡθυπθ 1Π]}1ηΚ8 ποῖ ἃ θα τϑδάϊηρ ; θαϊ {Π6Τ1Θ 15 ἃ αἰ θυθηο 8 

οἵ τηϑϑηΐησ θθίνγθθη [Π6 ἔνγο ΤΌΥΤη5, νοἢ. δυπθ αἰᾷ ποῖ ΟὈΞΘΥΥΘ. 

ΤΠ6 ἢγϑί ἱπάϊοαίθϑ ὑπαΐ 1Π6 τηδίζου 15 ἸΘΗ ΘΠΓΙΓΘΙΥ ἴο ἐῃ6 ορίϊοῃ οὗὨ 

ἴη6 ΡΑΥΙΥ ; ΠΟΥ 85 ἤν κ᾽ ἐθέλῃσθα Ἰτηρ} 165 ἃ ΠΟΡΘ, ΟΥ̓νν 15}, Οἢ ΟἿΥ 

Ρατί, [ῃαῇ 1Π6 ΡΘΥβοῦ σϑίθυσθα ἴο ΤηΔῪ [66] 1π0]]Π6ἃ ἰο ἀο {86 ἐμίηρ ἴῃ 
ᾳασβίϊοη. --- Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα. ΤῊΪΐΒ τηοᾶθ οὗ Θχργδββίοῃ 
σου] ΓΩΡΙΥ {παΐ {πΠ6 πᾶπηθ οὗ Τ᾽ Ιθιηδο5 Πδα ΔΙ γθδανυ, ἴῃ ΒΟΙῚΘ Τ6- 
Βρθοΐ, Ὀθοοιὴθ σΟΠΒΡΙΟΌΟΙΒ.---σὺ δὲ ταῦτ᾽ ἀνεμώλια βάζεις. ““Ἴποῦ, 

ΒουγΘυσ, ἀοβῦ, ἱπ' 656, αἰ6Υ ννοσὰ5 85 1416 ἃ5 1Π6 νἹπάβ. "»" Τμιίοῦ 

ΔΙΪΥ, ἀοϑί αὐΐοὺ ννἱπάγυ, 1416 ἰγαβῃ. 
857-368. ὡς γνῶ χωομένοιο. ““ὙΠ6Πη ΒΒ Ραογοδίνϑα Ηΐπι ἰο 6 ἰπ- 

οϑηβϑα." Οὔβοσυθ {παΐ γιγνώσκω, ΜΏΪΟΗ 18 ΘΘΠΘΟΥΆΠΥ οοηϑίταρα 
ὙΠ 1ῃ6 δοσυδαῖνθ οᾶ56, ΠΘΥΘ [αΚ65 {πΠ6 σοηϊῖνθ. Ὑ  υῦβ ΘΧΡΥΘ55- 

ἰησ [ῃη68 τϑοδϑρίϊοη οὐ πηϑηΐδὶ δηᾶ Ρῃγβίοαὶ ἱτηργθββϑίοπβ ἰα ΚΘ Π6 ρθη- 

1ἶνθ οὗὁὨ 1ῃ6 βοῦυτοθ οὗ παΐ ροσοθρίϊοη, οὐ {πὰϊξ ΠΟΘ [Ὁ Ργοοθϑαβ 

δπὰ ἰ5 γϑοϑῖνϑα, {Π15 Ὀθίπρ ΠΘΟΘββαυΠΥ δηϊθοθάθηϊ ἴο [ῃ6 ρΡογοθρίΐϊοῃ. 

(Κάληεν, ὁ 485, Ρ. 126, «7εἰ.γ}---πάλιν δ᾽ ὅγε λάζετο μῦθον. ““Απᾷ 
θ80}Κ 115 (πο πᾶ γΟ ἢ} ἴοο0Κ ΗΪβ ΒΡΘΘΟΙΙ, Ὑς δ., ἀηᾶ Π6 τοϊγαοίθα σνηδί 

6 παὰ 5αϊὰ 

περιώσιον. " Βογοπᾶ τηθᾶϑυτθ.,--ἤπια δήνεα οἷδε, κ. τ. Δ. ““(,η.- 
΄ 
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οδῖγοϑβ Κὶγ ἃ ̓Ἰηϊθπίϊοηβ (ἐουγαγὰβ Γη6); [ῸΓ {πο ΒοΙά6βί τῃοβ6 ορίη- 
ἴοπϑ σ Βίοι 1 αυθη ΒΟ]. ΤῊΘ δχργθββίοη ἤπια δήνεα οἶδε 15 61}ρ- 
{164] Π6 ΓΘ, ἃηἀ τηυβί 6 σοτηρΙοίθα ὈΥ͂ ἐμοί. Τὶ 15 1η6 58π|6 {πίηρ, ἴῃ 

[ἀοῖ, ἃ5 φίλος ἐστί μοι, 50 {παΐ ἤπια δήνεα οἷδεν ἐμοί τηθ8Π5 1Π8 5816 

85 ““Ὧ6 15 ΠΥ {6 η4.᾽ ΟΌΒΘΓΙΥΘ, ΒΟΥ ΘΥ οσ, [μὲ δήνεα 15 οἴζθη ομϊτθά. 

(γοϊ, αα 1ος.)---ταῦτα δ᾽ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ᾽. “6 Ὑ11 τηᾶκα ὑρ 1815 
δὴ ΟὐΤΒΟΙγ 65. ΠΟΥΘδΙΘΥ,᾽ ἢ. 6.,) γ6 ΜΠΠ1Μ δα]αβέ {15 Πδγθαῖυ. 
Οὔβουνϑ 1Π6 ἴοτοϑ οὗ {Π6 τη] 6416.---τὰ δὲ πάντα ϑεοὶ, κ- τ. Δ. “Βιυῖ 

ΤΩΔΥ͂ 1ῃ6 σοάβ Τά υ 8}}] {Π656 [ῃϊηρβ υδὶπ,᾽ ὦ. 6., [η68 σοάβ σταηΐ 
ἐμαΐ 8111 ἢᾶγνθ βαϊὰ ρᾶ55 ΑΥΔΥ 85 ποίῃϊησ, δηᾶ σίνθ σἶβθ ἴο πο Ποβ- 

{116 ἔδϑ!ησ Ὀοΐνγθθη 8. 

305-967. Διομήδεα. ΤῊΘ Ιαϑὲ ἔσο 50]}14 0165 (δεα) ἴο 6 ρτο- 
ΠΟυΠΟΘα 85 0Πη8 ὈΥ͂ ΞΥΠ1Ζ6515.---ἔν ϑ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασι. ΤῊΘ 5816 
ἴῃ δῇξοίΐ 85 ἐν ἅρματι.----Σθένελος, Καπανήϊος υἱός ““ ΒίΠ6ΠΕ6]085, 50Ππ 

οὗ Οδραπθϑυβ.᾽" 16 ΥΆΠγ, ““ Οἀρᾶηθᾶη βοη." ΚΠ ΠΘΙὰ5 νγὰ5 1ῃ86 

50η οὗ σδρδηθὰβ δπὰ Εἰπδᾶπθ, δηα οᾶτηθ ἴο {πΠ6 Τ͵Ο]δ ἢ Ὁ ΔΓ ἀιηοησ 

{Π6 ΤΟ]ονο 5 οὔ Πἰοιηθάθ. Ηδ δοίθα 85 ομδυιοΐίθοσ ἴο {Πῃ6 Ἰαϊίου, 

δΔη4 ΠΘΠ6Β 15 Ταργθβθῃίθα ΠΘΥΘ 85 βίδπαϊησ ὈΥ̓ ἢΪ5 5146. 

870-871. δαΐφρονος, ἱπποδάμοιο. ΟὐΟμηρᾶτΘ ποΐβ οη θΟΟΚ 1]., 29.--- 
τί δ᾽ ὀπιπτεύεις πολέμοιο γεφύρας ; ““Απά ΜἘΥ ατί ἴπου σαζίηρ ἀθουΐ 

ὈΡΟΠ ἐπ ἀδτηβ οὗ 1η6 νγὰτ Ὁ ΤῊΘ ἰθιτῃ γέφυρα ΡΤΟΡΘΙ͂Υ ἀσποίεβ ἃ 

ἄδτη, ΟΥ̓ Τηουη οὗ Θατί, Θβρθοία!ῦ ἴο Κοαρ ουΐ νγαΐθσ. Ὑπ6 Ηο- 

Ὑπουῖο ρΡῃγᾶ58 γέφυρα πολέμοιο, οἵ, ἰπ ἰμ6 ΡΙαταὶ, γέφυραι πολέμοιο, 15 
{Π6Π66 Δρρ!!]6ἃ ἴο [Π6 Ιδπ8 ΟΥ̓ ἱπίθσυβῃίηρ 5ρᾶ6θ Ὀθίνγθθῃ ἔννο 11Π65 

οὗ θα. 16, τυ ἢ οἢ βουνϑα ἰρ Κθορ {μι δρατί, 85 1 ὕγῸ 6 ἃ ἄδτη, ὑπ6}} 

[Π6 σοΙημηθποθπηθηΐ οὗ (Π6 σι. ΙοϊηΘ46 15 ΠΘΤΘ σορχουθὰ ΌΥ͂ Αδᾶ- 

ΠῚΘΙΠΟΠ [ὉΓ ποῖ δάνδποιπδ ΠἰΠΊ56 1 ΔΙοησ [Π6 γέφυραι πολέμοιο, ἃπᾶ 
ὈΘρσὶππίπρ' {Π6 θα 116, θυῖ ἔοΓ Ἰοοκίησ ἀγτου πᾶ νυ] ἢ ἢ ΘΥ6 Οὗἁ ΘὈΓΙΟΒΙΕΥ 

(βασι θδίηρ [88 τὰ ἔοτοβ οὗ ὀπιπτεύω) ἴο 568 ὙΠΘΊΠΘΥ ΔΠΥ͂ ΟΠΘΥ 

ἀἰνιβίοη οὗ [8 ΔΥΠΊΥ͂ γ71}}} τῆον δἱοηρ {Π6 γέφυραι ἢγξί, ΟΥνὍ 'π ΟΥΠΕΓ 

νγογάβ, σοτητηθηςσα {πΠ6 ἤρσῃξ Ὀοέοτα μἰπη. ὙΥ ΙΓ, ΟΥ̓515, ἀπα ΟἸΠ6Υ5, 

ἱποουΎ Ὁ τ ΚΘ {Π6 ΡῃγαβΘ ἴῃ 4αθβίοη ΤΘίοσ ἴο ἔπ 6 Ἰἰηΐθσν]5 Ὀ6- 

ἔννθθη [Π86 ΤΠ ΚΒ ΟΥ ἢ]65 οἵ ὁπ δηά {ῃ6 5816 ΔΙΤΩΥ͂ (“ ἀϊε ἐπίεγοαϊία 

Φυν βοῆθη ἄρῃ Βδἰ ἢ θη); ΟΥ, ταί θυ, θθίνγθθη ἐῃη8 αἰβ υθηῦ πηᾶβ865 

(“ Φιυνῖβοῖθη ἄθη γϑγβομίθάθπθη Ηδυΐδθη᾽) σοτηροβίηρσ ἴῃ6 μοβί, πᾶ 
ΔΙοὴσ ὙΥ ΒΊΟΝ. ᾿πίθυγαὶβ 6 ΟΠ τΙοΐβ σου]ὰ τοίγοαΐ ἰο 1η6 σθῶσ. ΤῊ 

ψ υ]α 5υϊδ γαίῃ [Πη6 Ροβί- Ποπηθτῖο τπθδηὶηρ οὗ γέφυρα, ΠτΛΘΙ͂Υ, “ ἃ 

ὑτὶᾶσο :᾽ ἀηά, Ὀαβιάθβ, Ὠ]οτηθάβ, ἴῃ 1Π15 οα56, σσουἹά Ὀ6 οματρϑᾶ ὈΥ͂ 

Αρδιηθιῆηοη ὙΠ ΟρΘη Θονγατάϊοθ, δηὰ νου] σου ΠΥ Πᾶν 6 τηδθ 

8Π ἰπάϊσπαηΐ ΤΕΡΙΥ, ἰπβίθδα οἵ Καβθρίῃρ 5|16η66, ἃ5. ἴῃ68 ροθϑί. πη 68 
ἡἴτὰ ἴο ἢᾶΥ6 ἄοῃμθ. ΤῊΘ 5Βοῃο] αβί, ΤΩΟΥΘΟΥΘΓΥ, ΘΧΡΤΙΕΒΘΒΙΥ͂ ΒΆΥ5 ἴῃδΐ [ῃ6 

νέφυρα. πολέμοι «16 τὰ μεταξὺ πολεμούντων διαστήματα. 
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372-975. Τυϑδέϊ. ὩὙγάθαβ νγὰ8 {πῃ6 βοὴ οἵ (ἔπθυβ, κΚιηρ οὐ Οδὶγ- 

ἄοη. Ηδϑ ἤοὰ ἴτοπι ἰβ ΘΟ ΠΕΥΥ δίθυ 1η6 δοοϊἀθηΐδὶ πιυγάθυ οὐ οὔθ 

οἵ μἰβ γϑδίίοπβ, πὰ ἴοοὸκ τίσ ἢ Αἀγαβίυβ, Κίηρ οὗ ΑΥὙροβ 

γΜΠ086 ἀδιρῃ οΥ ΤΠ ῖρυ]6 ἢ6 τυ θά. Ηθ {Π6π ργοοθθάθα ν] ἢ} ΓΟ]- 
γηΐοθϑ 9 Μγοθπδ, ἴο οὐδίαίη αἰά δρσαίϊηβὲ ΤὭΘΟθϑ, (η6 οσόννη οὔ 

ὙΠΟ ΟἿ ἐν ν᾽ 5 οἰ πηθαὰ Ὀγ {Π6 Ἰαΐίοτ. Τηγθβίθβ νν88 θη γεϊσηίης 

εὐ Μγοθηθϑ. (δϑελοί., αὐ ἰος.}--- πολὺ πρό. “ἘΔΥ ἴῃ δάναπορ οἵ." - 

πονεύμενον. ““ΤοΙησ (πη 1η6 ἢρ!). Ηδυπθ τηαἰηίδἰπ5 τΠαὶ (ἢ 
ὙΠΟ]6 ρΡᾶ58Ά 96, ἵγο τ Υ6γ56 374 ἴο γϑῦβθ 400 ἱποϊ αβίνθ, ἰ8 δὴ ἰηΐου- 

Ρο]αϊίοη οὗ ΒοΙη6 τηαρβοάϊβί, ἰπ νυ ἢ ορὶπίοη Κηΐϊσηΐξ ἀστθθβ. 80 

ἸΟΩΡ ἃ ΠΑΥΓΑΙΪΥΘ ἀ065 ΘΟΥΔΙ ΠΙΥ͂ ἈΡΡΘΑΥ ἱποοπβίβίθηξ νυ] 1ῃ6 ΠῸΓ- 

τὶ δα τπονϑιηθηΐβ οὗ ἃ σοιηηδπάϑσ οἡ 1Π6 6Υ6 οἵ ἃ θαΐιϊθ, ἀπ νγῃο, Ὁ6- 

51465, ὈΪΑ 65 ΟΥ̓ ΠΘΥΒ ΤῸΥ (ἴον οννπ ἀο αν. 

οὐ γὰρ ἔγωγε ἤντησ᾽, κ. τ. Δ. Ασοοταϊηρ (0 ἴῃ σοτητηοη δοσουῃηΐ, 
106 ἢτϑὲ ΤὭθθδη τνδὺ, ΟΥ 1Π6 οοηίθϑδὲ Ὀθίννθθη ῬΟΙΥποΘ5. δηὰ [νΐ5 

ὈΤΟΙΠΘΥ ΕΓΘΟΟΙ65 [ῸΓ [Π6 οὔόννπ, ΟσσυγγΘα οΠ6 σοπθγαΐϊϊοη ὈθίουυΘ 1Π6 
Ὑτοΐδῃ νᾶ. Αἱ [16 {ἰπ|6 Τοίθυσθα το ἴῃ 1Π6 ἰοχί, ΤῊγθϑίθβ νγὰ8 

γοϊσηΐησ αἱ Μυγοθηδ, μανίην, ἃ5 15 βαϊ, τϑοϑϊνϑὰ 1ῃη6 Κίησάομι ἰῃ 

ἰγυϑὲ ΠῸΠ. 8 ὈΓΟΙΠΘΙ Αἰἴγθαβ, ΤΟΥ ἢἷ8. ΠΘρῃΘνν ΑϑδΙηΘΠΊΠΟη, )00 

νγ88 ἃ ΓΩΪΠΟΥ ἂἱ {ἢ 6 {τπη6 οὗ ΤΥάθι8᾽Β νἰβὶϊ, δηὰ ἀϊά ποίΐ, δοοοζάϊῃς 

10 ΠΪ8 οὐγῇ δοοοιηΐ, ΘΙΤΠΘΥ τηθϑὲ ΟὐἩ 566 Πίτη.--περὶ ἄλλων. Οοτ- 

ΡᾶγΘ ὕοΟΚ 1., 2817. 

970-981. ἅτερ πολέμου. “ΝΥ ΛΠΟὺΐ ὙνΑΥ ΚΘ ΑΥΤΑΥ,᾽7 ἐ. ε., νπουΐ 

ΔΗΥ͂ Δοσοπιραηγίηρ ποδί. [1 τηϊσν μάν Ὀ6θη δχρθοΐθά, ἔγοσα [ἢ6 

ργθοθάϊησ παγγαίϊνθ, ἱμαΐ ἢ6. οᾶῖὴθ αἰξθπάθα ΕΥ̓͂ ἀγτπηθᾶ ζῸ]ΟΥΘΥΒ 

(σὺν πολέμῳ), ἃπὰ {ΠΘΥΘίΟΓΘ {ῃ6 ὑνοσὰβ ἴῃ (Π6 ἰθχὶ δγθ δάἀάβά..--- 
ξεῖνος. “448 ἃ φσυκδί,᾽ 1. 6.,) ἃ58 ἃ ΡΥΓΪγαΐθ ρθυβοῃ.---λαὸν ἀγείρων. 

“« Βροκίηρς ἴο οοΉθοῖ ἃ ἴοτοθ." ΤΠΘ οοιηηοπ ραποιαδίίοη, ΠΑΠΊΘΙΥ, 

ἃ σοιηϊηᾶ δἔο ἀγείρων, ἀῃὰ ἃ σοἴοπ ΔΙ͂ΕΥ Θήφδης, πηᾶ Κ65 116 Ταίδυ- 
Θπ08 ἰμ οὗ ῥα βοιπθυνῃδΐ διηθίσαουβ. Ὑἦθ μᾶνθ, {πϑυοίουθ, τυ ἢ 
ΗΘ Π6, ΡΙΔοθα ἃ [1] βῖορ ἴον ἀγείρων, ἀπὰ ἃ σομῃηηᾶ αἵ [Π6 6πὰ οὗ 

186 ποχί |1π6. 

οἵ ῥα τότ᾽ ἐστρατόωνθ᾽. ““ὙΤΠ656, ΠΑΙΠΘΙΥ͂, Θ͵Θ δἱ {παΐ {{π|6 ὑτθ- 

ρᾶτίηρς ἂῃ δχρβϑαϊίοη." Τυγάθυβ ἀπὰ ῬΟΙγηἶο65 ἃγ6 τηθᾶηΐ. ΟὉ- 

ΒΕΙΥΘ ἰπαΐ ἐστρατόωντο 18 ΒΕΓ 5αἰά ΠΊΘΓΘΙΥ Οὗ {Π6 σοπαίει5 τεὶ ζαεσὶεη- 

ἀκα, ποΐ οὗ ἂἃπ δχρβαϊιίοη δγθδαν οοϊημηθποθά.---καέ ῥα μάλα λίσσοντο 

“ Απηά, ΔΟΘΟΓΑΙΠΡΊΥ, [ΠΟῪ ΘΑΥΠΘΒΕΥ͂ Θηϊγθαῖθα (Π6 ΡΘΟΡ]6)." ΞΌΡΡΙΥ 

λαόν.-- οἱ δ. ““ΤΏΉΘΥ ἐΒπογθυροη." Βοίδυσίης ἴο 1Π6 ρΘορὶθ οἵ Μνυ- 

66Π85.---καὶ ἐπήνεσαν ὡς ἐκέλευον. “Απὰ ἀδββθηϊθᾷ, 85 1Π6Ὺ υὐροὰ 

{{π6:}})." --- ἔτρεψε. ““Τυτποὰ {π6πὶ ἀννανῦ (γοη ἘΠΘῚΥ ἀθβίση),᾽" ἡ. 6.» 

ἱπάἀυοοδα τΠπδϑῖὰ ποῖ ἰο ἰδπὰ {ῃ6 ἰηϊθηάθα αἰά. ϑΌΡΡΙΥ αὐτούς ΜΕ ΊΡΙ 
ὙΟΙ, ὙνΙοἢ 18 ΒΌΡΘΤΙΟΥ ἴο φρένας, ἃ58 ξίνΘη ΟΥ̓ ΒΟΙΠΘ.---παραίσια ση. 

νυ 
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ματα φαίνων. ΠΕ Μυοθπδδηβ 616 ἀρδίθιγθα ΒΥ ἱἸαμβρίοιοιιϑ 
ΟΙΏΘΠ5 ΠῸΠπι ἰακΚίηρ ρατγί ἴῃ {Π6 ΤΠΘθΔΠ ΜΨΆΓ. 

382-984. οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ᾧχοντο, κ. τ. Δ. “Βυΐ ψἤδη, {π6η. {Π6856 

ΜΈΓ ΦΌΠΘ, 8η4 Πα (πΠον}) ὈΘΟΟμῚ8 δα ναποθα οἡ 16] ὙᾺΥ (Τοννατὰ 5 

ΤῊΘθ65), πὰ μδᾶ δοιηθ ἰο ἴπΠ6 Αβοραβ," ἄσ. ΒΥ οἱ δ᾽ ἅτ6 τηδδηΐ 

ἴῃ6 νἱβί(ουβ ἴο Μυσθηδ5, ΠΔΙΠΊΘΙΥ, ΤΥάΘα5 ἀπ ῬΟΪΥπίοθβ, ἀηὰ ὥχοντο 

ΤΘΙΕΥΒ ἴο {Π6 1 ἀδραγίαγθ ΠΌτη ὑπαΐ οἷν ; θαΐ ἐγένοντο γΥοΐοΥ8 10 1Π6 
ΤΏΔΤΟΝ οὗ ἴΠ6 ΑΥ̓ΡΊΝΘ ΔΙΓΩΥ͂ ὉΠΑ͂ΘΤ 118 Βαύθῃ ᾿ϑαᾶβθιβ, 50 {ῃαΐ δῇ ἰπ- 

ἴθυν δὶ οἵ {ἰπη6 τηπδὲ θ6 Βυρροβθα ἴο 6]αρβθ θϑίνγθθη ἴῃ6 θυθηΐβ πίθη- 

ἰἰοπρά ἴῃ {Π6 ἔννο ο]δ11568.---ἰδέ, ϑοτηθ δαϊζουβ ἂῦθ οἤδβιαθα ψ ἢ 

1ῃ8 Βἰαία5 ὈΘίοσγθ {18 ψοσά, πα {πϑυθίοσα γθαᾶ ὥχοντ᾽ ἠδέ, οἡ 1η6 
ΙΏΘΥΘ Δ ΒΟΥ Υ οὗ {Π6 Βομο] αβί. Βαΐ σοηβ}} ΠΟΙ. Θἢ ὙΘ756 91].--- 

᾿Ασωπὸν δ᾽. ὙΥα Πᾶγνβ δϑορίοβα {ῃϊ5 τοδάϊησ νυ ἢ ὙΟΙΓ ἀπά ΘρΙ[ΖΠΕΥ, 

ἃ πα Πᾶγ6 πιδᾶθ {Π6 ρῥγοίΐαϑίβ ϑπᾶ αἵ λεχεποίην. ΟἾΠΘΥΒ τοδὰ ᾿Ασω- 

πόνδ᾽, ταακίπρ [η6 δὲ αἴϊου ᾿Ασωπόν ἃῃι! δά υθυθ αὶ ραγίο]6, β᾽ ση ἐγ ἱησ 

τηοίΐοη ἴο ἃ ρίδοθ. Οὐχ ρυποίπδίίοη δηἀ τϑδάϊηρσ, ΒΟ ΥΘσ, τη ΚῸ 

1η6 γγ,ΟΙ6 βθηῆΐθῃοθ ΤΠΟΤ6 δηϊμηαΐθά. ὙγοΙ], ἱπάθϑά, οὈ]θοῖβ α]50 ἰὸ 

᾿Ασωπόνδ', οῃ {Π86 στουηᾷ {Παΐ δὲ ἰΒ ΠΟΥ ΘΓ δα δα [9 {ῃ6 πδῖῃββ οὗ τὶν- 

6Υ5, Ὀαΐ Π6 15 οοηϊγδαϊοίθα ἴῃ 5 ὈγΥ Οἀ., ἱν., 4858. ΤῆΘ Ἐϊνου Α590- 

ΡΒ ΠΟΙΘ τηθδηΐ ἰ5 ἴΠ6 Βωοίϊδῃ οΠ6, τΥἱβίὶπσ ἴῃ Μουπί ΟἸΠ το, 

ΠΘΔΙ ΡΙαἴφα, δηὰ (ΔΠΠ|ΠπῸ ἰπΐο 1Π6 ἘΠΤΙρα5. ΗδΥΠΘ 15 ΊΟΉΡ ἴῃ Τηᾶ- 

Κίηρ ἃ 1η68 Αβορὰβ οἵ Δομαΐα, υἱβίηρ ἴῃ {Π6 ΑΥ̓ΡΌΙ. Μουηΐδίηβ, ΟΝ 

[η6 ΤτΓΟΠΕΙΘΥ5 οὐὗὁἩ Αγοδᾶϊα, πΠθασ ΟΥ]]6Π6, 8η4 {Δ]Π1πρ' ἰπΐο {π6 ΟΟΥπΠίἢ- 

ἰᾶπ αὐ], ἃ {6 θοὸν ϑ᾽ουοη. 

ἔνθ᾽ αὑτ’ ἀγγελίην, κι τ. Δ. ““ΤΠΘΗ, πηοΥΘουου, {πΠ6 ΑΘ ΘΔ Π8 βθηΐ 
ὙΤγάθιβ οη Δῃ ΕἸΏθΑ55Υ." ΤΠΘΙῸΟ ἰ5 ἃ αἰν βίοη οὗ ορίηΐοη ἤΘγα νυ ἢ 

γεραγά ἰο ἀγγελίην ; ΒΟΙῺΘ τηδκίηρ ἴΐ, ἃ5 νγ ἤᾶνϑ 40η6, {Π6 δοσιβᾶ- 

{ἰν8 οὗ ἀγγελέη, ΟἴΠΘΥΒ5 Οὗ ἃ ΤηΔ 500} Ππ6 ποὺ ἀγγελίης, Θαυϊνα]οηΐ το 
ἄγγελος. ΤῊΘ ΦὈΥΙΠΘΥ Ροβιοη 18 ἀθοι θα] γ ργθίθσδθ!θ. (Οοπηβα]ι 

ποΐβ οἢ θΟΟΚ [1]., 209.) Βαϊ, 1 ἀγγελίην ὈΘ {Π6 δοσιυδβαῖνθ οὗ ἀγγελ- 
ίη, ἃ αἸΠΠ ΘΠ ἀΥῖβθ5 ἢ τοραγὰ το {ῃ8 σοπδίγαοίίοπ. ϑόοτηθ, [ΚΘ 

Ηδυηθ, τοδά ἀγγελίην ἔπι, ἱ. 6., ἐπὶ ἀγγελίην, Ὀαΐ {115 15 Ποΐ ἩΟΤΉΘΤΙΙΟ. 

ΤῊΘ ἴτι6 Τη066 15 ἴο Τοραγὰ ἀγγελίην ἃ58 ἴῃ 6 ΔΟΘΌΒΔΕΥΘ ΟὗἁὨ 1Π|6 ΤΏΟΥΘ 
τοιηοίθ οδ]θοί.. ΤἼὴΘ σοπδίγαοίίοη Μ011 ΤΠ6η 6 ἐπεστείλαν “υδῆ ἀγ- 
γελίην, “ΠΟΥ Βοηΐ Τγάθιιβ Οἢ 8 ΘΠ θΆ55Υ." ΑΒ ὙὙ8 Οδη Β8Υ͂ ἴπ 

ατρϑοκ ἔρχεσθαι ἀγγελίην, 50 ΤῊΔΥ Ὑ6 54Υ͂ στεῖλαι ἀγγελίην. ΑΒ το- 
Βατὰβ {Π6 ΓὈΥΙΏΘΥ Οὗ {Π 686 ΡἢΓαΒ65, ΘΟ ρΡΑΓΘ 16 ἘΠ] ΙΒ} “10 ΡῸ ἃΠ 
ΘΥγαηα,᾽ “10 50 ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ,᾽" ΓῸΓ ““ἴ0 σὸ οἢ δη θυγδηᾷ,᾽" “"ἴο βὸ οἢ ἃ 

Ἰουγπου.᾽" (Βιίέπιαπη, 1,επὶϊ., Ὁ. 11, εἄ. Εϊδλίακο.--- Πογηιαηη, Οριι56., 
νο]. 1., Ρ. 191.-ο ϑρεέςηετ, αὐ 11]., ΧῚΪΙ., Ὡ52.--- ΤἼϊογδοῖ, ᾧ 268, 2.) 

385-390. Καδμείωνας. ““ΤῊΘΟΔΠΒ." ΑἸ ΠΟΠΟΥΤΔΤΥ͂ ΟΡ ΓΠ Θὲ ΓΤ [ἢ 6 
βθΟρΪα οὐ ΤΊ ΘΌ65, ἃπα τηϑαηΐῃρ ΡΤΟΡΘΥΥ, “" ἀδβοθηαπίβ οὐ σδάτημβ." 
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1{ νν5 Θυβί ΟΥ̓ ΑΥΥ [ῸΓ ἴῃ6 ΘηΓΓΘ γὰσθ ἰο Ὀ6 σα δ ἃ ὮΥ Βοπιθ δρίτιοι 6- 

τἰνϑὰ ἔγοῖῃ 116 ταν τ ῃϊσ ΓΟ ΠΟΥ δὰ ἢγβι ΓΌΪΘΥ οἵ 1ῃ6 παϊΐοῃ. ΤῈΘ 

Τηδῦδηβ ἀγθ ἤθύῦθ ἰθυιηθὰ Οδάμηθε 5, ἔγοιηα Οαάπιυδβ, 1π6 τηνε ὶα 

[οὐ πο ἀπὰ ἤτγβι Κίπρ οὐ ΤῊΘΌΘΒ.--πκατὰ δῶμα βίης ᾿Ετεοκληείης 

Φ1ὴ 116 ραϊδοθ οὗ ἴῃ 6 ροννθυία! Εἴθοοὶ88 :᾽ ΠΈΘΥΔΙΥ, “ οἵὗἩ Ετδοοθαη 

τηϊσηϊ." ΤΩΪΐβ Ἰἀϊοῖα 85 οσουγτθα αἰγοδὰν (ὈοοΚ 1Πϊ., 105}, ἰῃ Βρθακ- 

της οἵ Ρυγίαιῃ ; ἂπὰ 1ῃ6 γϑίδγθησθ ἔῃ 6 γ6 νγὰ8 ηοΐ 80 τησἢ ἴο ρἢΥ5: 

16] βίγθησιτη 85 ἴο γϑρδὶ ΓΘΒΟΌΓΟΘΒ; ὮΘΓΘ, ΠΟΎΥΘΥΘΥ, ἰδ 18 10 θοΙ.-- 

ξεῖνός περ ἐών. “Α 5ΒίγαησοΥ ἱπουρῇ Π6 ννᾶβ.᾽ -- εθλεύειν. “Τὸ 6η- 

βᾶ56 ἴῃ τηδῖοθθ5 ἢ ἐΐτη.᾽" [ νγὰ8 σαβιίοιηΔ ΤΥ, ἰῃ Ηοιηθτίο {{Π|68. 

ΙῸΥ 1ῃ6 φαρβῖβ, δήθ ἃ ἴη68], 0 θηρᾶξθ ἴῃ συτηπηαβίϊς ΘΧΘγΟΙβ68. 

Οομηραγα Οά., νἱϊ!., 97, βεψῳ.--- πάντα. " [πῃ 8}} (1Ππ6 οοπιοβίβ).᾽" ϑὺρ- 
ΡΙΥ ἀθλα. Οὔδβοεγθ ἰμᾶὶ πώντα ἰβ Πθύθ 106 δοουβαίίνθ, οἵὔ ΠθΆΥΘΥ 
ἀθῆηίτίοη, δπὰ δχθυοῖβαβ ἃ Κιἰπὰ οἵ δἀνθχθίαὶ ἔΌγοθ.--τἐένέκα. Οὐ- 

Β6ΥΥ͂Θ 1Π6 ἴογο6 οὗ 1Π6 ᾿πηρογίδοϊ ἰη ἀθποίίηρσ ἃ βυσοσαββίοη οἵ νἱοίο- 

Υἱ68.--- τοίη ἐπίῤῥοθος. ““ϑΌΘΝ ἃΠ ΔυΧΙ ΑΥΥ." ΗΟΠΊΘΥ ἰννα 5 0568 

ἐπίῤῥοθος οἵ ΒυσΟΟΌΓ ἴῃ ΑΓ ΟΥ σοηίθβίβ. 

391-397. κέντορες ἵππων. ““ ΠΏΡΘΙΙΕΓΒ οὗὨ βί665,᾽" 1. 6., ΒΚ Πδὰ ἴῃ 

ΠοΥΒοιηδηβηὶρ. ΤῊ ἰθγπὶ κέντωρ ΡΓΟΡΘΙΙΥ ΔΡΡΙΪ68 ἴο Οἢ6 ν»Πλπὸ γ568 

Οἢ 8η δηΐμ)δὶ νυ ἃ κέντρον, ΟΥ σοδά, ἀπά ἴῃ η ΠΟΘ σΘΠΘΓΔΙΥ͂ ἴὸ 

[Π8 056 οἵ 1Π6 μάστιξ, οΥ Ιᾶϑῃ. ὙΥ8 πιυβὲ ὉΘ σᾶγθία! ποῖ ἴο ΤΘΙΌΥ 
κέντορες ἴο ΔΠΥ͂ 58 οἵ [6 Βρᾷτ. ΤῊΘ Βοπιδηβ ἰηάθϑά ἀρρθᾶγ ἴο 
μάνα δἀορίθα ΒΡΌΓΒ ἂἴ ἂῇ ΘΔΠΥ͂ ροτὶοά, θυΐϊ 188 Οτθθκβ πϑύθγ υβθὰ 

τῃθ πὶ ; δηά {5 αἰ θ Γ ΟἰΓΟυϊηβίδ ποθ ΓΠΔΥῪ δοσοιηΐ [ὉΓ ἴΠ6 ἴδοϊ ταὶ 

1Π6Υ ἅΓ6 βθ]άοχῃ, ἰζ βυύϑσ, Βθθῃὴ οὔ δηΐ 406 βίδιι 68. 

αὖτις ἀνερχομένῳ, κ. τ. Δ. “1 ϑδὐΐηρ ἃ 5ίτοησ κοὐαναν τς 
Ρἰαπίβὰ τῃθπὶ ἀσαϊπβὶ ῃϊπΊ, ἃ5 [6 νγἂβ στϑί υγπίηρ ὑδοκ." Ὑὔ78 πᾶῦθ 

δίνη αὖτις ΠΘΤΘ δἵ {Π6 βυρσοδβίίοη οὗ βρίζζῃθυ, νν "Ὸ ΤΘΙῈ 5 ἴὸ ἃ βἰπὰ- 

1|ὰγ τθαάϊηρ ἰπ Οἀ., ἱ., 317, ΠαΙΊΘΙΥ, αὗτις ἀνερχομένῳ δόμεναε, οἰκόνδε 

φέρεσθαι. ΤῊΘ ΟΥΑΪΠΑΤΥ͂ ἰαχὲ ἢᾶ5 ἂψ ἀνερχομένῳ, ΜὨΟἢ ὨΔ5 ὈΘΘη 
ΟὈ͵θοῖθὰ ἰο ὈὉΥ ΒΕΠΕΙΘΥ͂ πὰ ΟἰΠΘΥΒ 85 ἱπίσοαυοίηνσ ἃ βῃοτγί 5υ114016. 

ἰπῖο 16 1 6515 οὗ [Π6 ἢγβί ἴοοΐ, ἀπᾶ τηακίηρ [Π6 11πΠ6, ΘΟΠΞΘΑΌΘΏΙΥ, 

ΘΟΙΠ6 Π06 νυ τ ἃ ἴσοομθθ. ΒΘΠΙΘΥ βυσρσοβίβ ἂψ ἄρ᾽, ἀπὰ Βδγπθ5 
ἄψ οἱ. ΤΗθυβοῃ, οα 1ἴῃ8 ΟἴΘΥ παπᾶ, ἀδίδηβ ἴΠ6 σοϊησηοῃ ἰδχί. 

(Ο. Ο-, ἢ 148.)---Πολυφόντης. ΤῊΪΒ τοαάϊησ 1ἰ5 ἀπθ ἴο [ῃ6 γ᾽ δηΐϊοθ 

ΜΞ. ; 1ῃ6 οΥΙΠΑΥΥ ἰοχὶ μὰ5 Λυκοφόντης. 

398-400. Μαίον᾽ ἄρα προέηκε, κ. τ. Δ. “Ηδθ, 'π ΘοπμΒΘ4ῦοη06, Βθ6ηξ 

ἐοσῖ Μοη (ἴῃ ἔγθθάομ), μανὶηρ γἱϑἀθὰ ουθάϊθησθ ἰο ἐπ ρογίθηϊβ 
οἵ 186 σοάβ." ἨΗοιηοΥ ἰ8 βρροββά ΒΥ ΒΟ ἴο δῖνθ, ἰπ 115 νΒο]Θ. 

παγγαῖίν, ἃ ὈΓΙΘΥ δυβίγαοὶ ΤτΌΤ ΒΟΙηΘ ΘΑΓΠ ΘΙ ΔΥ. Ηδποο πὸ ρᾶΓ- 

τἰοα ΑΓ τηθητίοη ἰ5 τηδή8 οὗ {Π6 παίαγθ Ὁἵ {Π686 ρογίθηίβ. Τὴ δη- 
οἴδηϊ Βοῃο α ΤᾺ ΓΠ ΙΒ.) ἐννοὸ ΘΧρ]απδίϊοηβ : Μίπθενα ᾿νἰβρογϑὰ ἴῃ ἢΐα 

᾿ 
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ΟΔΥ͂, ΟΥ̓ 6186 8 5ΒΡΘΔΥ νγ»ὰβ ὈΤΌΚΘΩ ; δηα Π6 γϑσαγάθα τΠΞ ἃ5 ἢ ὑπ επ 

ταί 6 τηυϑὺ σθᾶ86 “ΠῸΠ] [ῃ6 σοῃῆϊοϊς δἀη βρᾶγθὸ Μϑοῃ. 016 βιρ- 

Ρώ58 Μϑοπ ἴο μᾶύβ Ὀθθῃ ἃ ἤθυδ] ἃ ἃ5 νν}6}} ἃ8 Θοιημηδηᾶθγ, ἃπὰ το. 

μᾶν ὈΘΘη Βραγθα οἡ 118 δοσουπί ΟΥ̓ ΤΥάΘΕ5.--τὸν υἱόν. “ΤῊ ΪΒ, Πἰ5 

80η." ΑΟσοοιῃρδηϊβα νυ] ἃ σϑβίισθ, δηὰ ροϊηϊτίηρ αἵ ὨΊτη.----εἶο χέ- 

οῆα. “"ΤΠΪΘΙΙΟΥ ἴο Πἰτη561{."---ἀγορῇ. ““1η πατγαηραϊηρ," ἡ. 6., ἴῃ 
γγΟΤά5, 8ἃ5 Ορροβϑᾶ ἴο 4666. 

401-408. τὸν δ᾽ οὔ τι, κι τ. Δ. ὨΙοΟΙηΘ46, ἃ5 ἃ γΟΌΠΡΟΥ τηδη, τηοἀ- 

ΘΒΕΠΥ ΚΘΘΡΒ 5116 Π66, ἃηα Δ]|10νν8 1ῃ6 Τ]ΟΠΔΙΟΠ 5 ΤΘΡτΟΟῦ 0 ρᾶ55 υῃ- 

ΔηΒυγοΥΘα.---οϑἰδεσθεὶς βασιλῆος, κ. τ. Δ. ““Ἡανίησ ραϊὰ τοβρθοΐ ἴο 

{ῃ6 τΟρυηδηα οἵ [η6 δυρσαβί Κίηρ." ---ουἱὸς Καπανῆος. ϑΙΠΘΠΘΙΕ5. -- 

μὴ ψεύδες. “Ὅο ποί |16.᾽ ΡΙ]αΐη Ιδησιᾶρθ, πὰ ἰῃ βίγιοϊ δοοογάδῃοθ 

ἢ ἩοιπΘΥΪο σοβίατη6.---σάφα.. ““ΑΘΟΘΌΓΤΑΙΘΙΥ,᾽} ὁ. 6., ἴῃ 6. {γΌ..---- 

ἡμεῖς τοι πατέρων, κ. τ. Δ. “6 ΟΟΥΔΙΠΪΥ Ὀοδβῖ οὗ Ὀδίηρ ΔΓ 5ῈΡ6 
ΤΊΟΥ ἴο ΟἿΓ 51Γ65.᾽ ΒΠΘΠ6ΙῈ5 ΒρΡΘ Δ ΚΒ ΠΘΓΘ οὗ Πἰπη56 1 δπὰ Πἰομηθᾶθ 

ἃ8 Ὠανὶηρ ὈΘΘ6η οὗ [Π68 ΠυΙΏθΟΥ οἵ 1η6 Ερὶσοπὶ, ννῆο ἴοοὸκ [Π6 οἰτΥ οὗ 

ΤΏΘΌ685. [ἢ 1Π8 ἢγβί Τηθῦδη νγᾶσγ, Αἀγαβίαβ, ἰοσθί Υ νυ ἢ 5ῚΧ ΟΠ ΘΥ 

ὨΘΙΌΘΒ, 6 δἃἢ ΔΙΙΩΥ͂ ἀραϊηβὶ ΤΉΘΌΘΒ, ΤῸΓ 1ῃ6 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗἁ σϑβίουϊησ 

ῬΟΙΥΠΙΟΘΒ ἴο {Π6 Τγοη6. “ΤῊΪΒ γΑΥ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, Θπἀ θα Ὀπίοτυ δ’ ]γ, 

ἂδηὰ Αὐἀταβίῃβ ἃΙοπθ δβοδρθα νυ] Π15 ΠΠ{8, παν ἱηρσ 66 βανϑᾶ ὃν 1Π6 

5 Π655 οὗ Πὶβ ΠΟΥΒ6 Ατθίοη, ἴμ8 σἱῆ οὔ Ἠθγου]θβ. (1|., Χχ η.ν, 

840, 5εφᾳ.--- Ῥαιι5., ΥἹΔ]., 26, ὅ.---Αροϊ]οά., 111., 6.) ἼΘΙ γὙΘΑΓΒ ΔΙΘΥ 

1μ1|5, Αὐἀταβίαβ ρουβυδάθα [ῃ6 βθύθῃ 50η8 οὗ ἴῃ6 ὨθΥΟΘ5. γγῆο Πδᾶ 

{Δ Π16ὴ ἴῃ 1Π6 ῬΓΘΥΙΟῺῈΒ ὙΥΑΥ ἴ0 Δ ΚΘ ἃ ΠΟῪ δἰΐδοκ ὕρὸῃ ΤΉΘΌ65 
ΤΏΘ56 Β6ύθῃ 508 Έ͵Θ ἰοσιηθα [η6 ἘΡΙσοηὶ (᾿ Ἐπέγονοι), ΟΥ̓“ δ: 

ὈΟΓη.᾽" ἢ. 6., ἀββοθηδαηΐβ, ἃπὰ 1ῃ6 νγνὰγ ἰπ ὑνΙΟἢ ΠΟΥ Θησασοα 15 

ΠοΙθυγαΐθα ἴῃ βίου 85 ἴη6 νγᾶγ οὗ {π6 Ἐρίσοῃμὶ. ΤΏΘΌΘ5 νγ 85 [ΚΘῃ 

ὈΥ 1ῃ61|, δῃηα τΤαζϑὰ ἴο {Π6 στουπᾷ. 

408-410. Θήδης ἔδος ἑπταπύλοιο. ““ΤῊ6 5θ6αΐ οἵ βαυθη-σαϊθὰ 

ΤΠΘΌ65." Οὔβοτυ ἐμαὶ Θήδης ἕδος ἰ5 Θαυϊνα]θηΐ, ἰπ ἔδοΐ, ἰο Θήδην. 

-παυρότερον λαὺν ἀγαγόνθ᾽. “ὙΥ)Ὶ ὕψνο πανὶπρ 164 ἃ 5ΙΏΔΙ]1ΘΥ ΔΥΤΩΥ͂ 

(δὴ ΟἿἿ 5|Γ65). Οὔδβουνυθ {παΐ, ΔΙ͂ΘΥ Τϑίδυσι ησ, ὑπάϑυ ἡμεῖς, ἴο 

4}} τ1ὴ6 βθύϑῃ ἰθαᾶθιβ, ἢ6 ΠΟ Θοπῆπθ8. ΠΙΙη56]Γ ΟΥ̓ 1η6 ἄυδ] ἴο 

ἔνγὸ ΟὗὨ {6 ΠυΓΩ ΘΓ ΤΠΘΤΙΕΙΥ : ΠΑΙΉΘΙΥ, ΠἰΓ561Γ δηὰ Π]οΙηΘ66.---τεῖχος 

ἤΆρειον. ““ΤῊΘ Ὑ}8]}} οἵ Μαιβ." Μδγβ ννᾶ8 Οη6 Οὗ [Π6 ΟἰιϊοΥ ἀ 6 {168 

οὗ {06 ΤΏΘΌΔΠ5, ἃ5 Ὀθὶηρσ ἃ Α ΚΘ Τα 6; δΔηἀ ἤΘη66 Π6 γ}8}}5 οὗ 

[Π6 ΟΕ ἃγΘ ΠΘΙΘ τηδᾶθ βᾶοτθᾶ ἰο πη. [{ 15 ἱποουγϑοῖ ἴὸ τη8 6 

'᾿Αρειον ΘΟΠΥΘΥ͂ ΤΠΘΤΘΙΥ͂ {Π6 σΘ Π6ΓᾺ] 46 οἵἉ ΠΥΠΊΠ655 8πα βίγθηρίῃ. 

πειθόμενοι τεράεσσι ϑεῶν, κ. τ. Δ. ϑίΠ6Π6]085 5605 ὑπαΐ 1πΠ6 ἘΡΙ- 

βοηΐ οθουϑα 1ῆ8 ρογίθηϊβ ἃηἃ οὔθ 5 ἴτοπὰ ὁπ. Πὶρἢ, ἃπἃ {ΠΘΓΘΙΌΤΘ 

ΘΙ 5 ΘΟΘΒΒΙΩΪ ; ΏΘΓΘα5 {πδὶγ Τα 6 γ5 μα σοηἰθιηπθᾶ 1686, ἀπὰ 

ὙΥ616, ΘΟΠΒΘΠΌΘΠΕΥ, ὈΠπΒυσοο55:0]. ΑἸΩΡὨ Αγ 5, δοσογαϊηρ ἰο ἐπ τ 
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ιρσϑπᾶ, μα {ογϑίο!ὰ μὲ 81} ο βῃουϊὰ δῆσαρθ ἴῃ (6 ἄτβεὲ Τπεῦδη 
ὙγᾺΓῚ 5ῃου ἃ ρουίβη, τ 1Π6 Θχοθρίϊοη οὗ Αἀγαβίῃβ; Ὀὰὲ ἢΐ8 ργεάϊο- 
105 Ὑ6ΙΘ ἀἰβγοσατάθά. Οἡ 1Π6 οὐμϑὺ πᾶηά, ἴῃη6 οἴηβῃβ μαὰ ἀθοϊη- 

γταὰ ἰὸ 6 Ἐρίσοηὶ ἐπαΐ [Π6 σοάβ ἀρρτονυνϑὰ οἵ {μϑὶγ ἀπάδτιακίηρσ, δηὸ 
ΡτοΙηἶβθὰ πη Βιι 6 658.--σφετέρῃσι ἀτασθαλέίῃσι. “ΒΥ τῃδὶΓ ον 
ὈΠ πὰ ΓΟΠΥ.᾽" -τῷ μή μοι πατέρας, κ. τ. Δ. ““ὙΝ ΠΘΥΘΙΌΓΘ 40 ποΐ,1 θδρ οἱ 
[Π66, ΘΥ̓ΘΓ ΡΙᾶ66 ΟἿΓ ζαΐ ΠΘΥ5 ἴῃ Θ4 08] ΒοπΟὺΓ (ἢ 05). ΟὈΒοῦνθ 

τῃαΐ μοέ ἰΒ ἴΘΥ6 νηΐ στδιητηατίδηβ ἰθυτῃ {6 ἀαέένιι εἰλίσια. (Οοτα 
ΡᾶγΘ ποίθ οὔ ὈΟῸΚ ἱ., 425.) ϑοιηθ, Υἱἢ ΓᾺΓ 1658 ῬΥΟΡΓΙΘΙΥ͂, πη ΚΘ 

μοί ἴο Ὀ6 σονουπηθὰ ὈΥ ὁμοίη. ϑίμ6 6105 ΒρθᾶΚβ, ποῖ ὉΓ Ὠἰϊτηβοϑὶΐ 
ΤΏΘΙΘΙΥ, θαϊ ΤῸΤ πὶβ Θοτηρδηΐοη ἢῃ ΔΓΙΏ5, ΠΟ 666 ; πᾶ, Ὀα5 465, 1μ6 

οοἸ]οοδίίοη οὗ [6 νγοτὲβ τα Κ68 1ῃ6 σοπβίγαοιίίοη σὴ 6 ΒαΥΘ 

δἀορίδα ὈΥ [ΔΓ 1ῃ6 ΤΏΟΥΘ παΐυγαὶ ΟΠ6.---ἔνθεο. ΤῊΘ δογίβί οἵ 16 

ἱπηρούδεϊνθ 15 ΠΘΥΘ διῃρὶ ου θα ἴο βῆονν, ἃ5 ΗΘΔ ΠΗ ΤΘΙΏΔΥΚΒ, ἰδαΐ ἃ 

τηΐϊησ ψνΐοἢ ἢδ5 7081 66 ἀο0η6 τησϑὺ ποΐὶ Ὀ6 τϑρθαίθα. (θριιβε 
νΟ]. ἱ.. Ρ. 2972.) 

411-418. τὸν δ᾽ ἄρ᾽, κ. τ. Δ. Ῥϊοϊηθαθ μ6ῚΘ σθρῦονθ5 ΘΙ ΠΘΠΘ]Ὲ5 
(ΟΥ ἰδ ΙἸαπσιιασθ ον γὰβ Α σαιηθιηηοη.---τέττα. “ΜΥ {τἰ6 πα. ΤῊ ΐ8 

ΟΣ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠ]Υ ἴπ 1ῃ6 ργθβθπῖ ράββαᾶρθ, δπὰ δδίηνσ, ἱμθγοίοσγο, τα 

8 Τθ ἢ ΠΙ ΑΠΥ ἰθυτηθα ἃ ἅπαξ εἰρημένον, 18 τηθαηπίηρ 18 ἱηγοϊνθαὰ ἴῃ 

σοηβί θυ ]θ ἀουῦδι. ΤῊῺΘ σϑπθυα ΠΥ Οὗ σοϊηιπθπίδίουβ, ΠΟΊΨΘΥΘΕ, 
Ἰη8 ΚΘ ἰξ ἃ βρϑοίθβ οὗ δάάγθββ ἔγοη ἃ ὙΟΌΠΡΟΥ ἴο δῇ δ] ἀδὺ ρβϑίβοῃ, 

ἀπ ΘΟΙΏρΡΑΓΙΘ ἰδ ἢ τάτα, ἄττα, ο. ὙΟΙΓ 5.5 τπᾶὶ δ νγαβ ϑιη"- 
Ρἰογθα ὈΥῪ οἱάθυ Ὀγοΐῃθυβ ἴο γοῦυησοΥ οπ65, θὰΐϊ ῃ6 85 θθθηῃ θά ἰῃΐο 

Δ ΘΥΤΟΥ ΒΘΙΘ ΒΥ͂ 0η8 Οὗ [Π8 ΒοΠο] 55 ; δηά, θ658:465, Ὀιοτηθάβ νυὰ8 

ΥΟΌΏΡΘΓ {πΠᾶπ Θ᾽ ΠΘΠΘΙῈ5.--- σιωπῇ ἦσο. “8510 ἴῃ 5116 πη66.᾿ ΟΌΒΘΙΥΘ 
{Πᾶὲ ἦσο ᾿ΘΙΘ 885, ἴῃ Τα γ, [6 ἴοτοΘ οὔ μένε. Α5 ταρατὰβ 6 παι 

Ὀδίνγθθῃ ἦσο πὰ ἐμῷ, ΘοηβαΣ ποίθ οὶ 1Π6 91.---οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ 

“ἘῸΥ 1 ἃ ποῖ ΔΏΡΤΥ Ὑ.᾽ 

ἅμ᾽ ἔψεται. ““ὙὙ1λΜ,ἃς ὁποθ Ὀ6 δἰίδοιμθαᾶ,᾽ ἐ. 6.,) Μ1Π βίγα σΒΕΥΡΑΥ 

[ὉἸ]Ονν.--- τούτῳ δ᾽ αὖ. ““Απά το {Π15 βᾶτη8 ὁΠ6, ὁ 16 ΟἰΠΕΥ πᾶ." 

-καὶ νῶϊ μεδώμεθα. ““Απὰ Ἰδὲ 8 ἔψο 06 1πϊηκίηρ οὗ," ἡ. 6.7 1ϑδῖ 8 
ὑνὸ αἰϊθπα ἴο. 

419-421. καὶ ἐξ ὀχέων, κ. τ. Δ. Οὐοτηραγθο ὉΟΟΚ [ἰ]., 29.---δεινον 
ἔδραχε. “αι του }γ.᾽---πὀρνυμένου. “.Α5 δ6 τηονοὰ ταρί αν 

αἰοηρ." --πό κεν ταλασίφρονά, κ. τ. Δ. “ἘΘΔΓ, ὈΥ τοάβοὴ ἱμϑγθοῦ, 

νου πᾶν βία Ὀροῃ ΟΠΘ, Πού υΟσ ἤτπι οὗ μϑᾶγί.᾽" ΟΌΒΘΥΥΘ ἐμαὶ 

ὑπό ἰβ ὮΘΤΘ δαυϊνδίθηὶ ἰο ὑπό τοῦ θραχεῖν. ““ὈΥ τοάβοη Οὔ ἢ ταί] ησ.᾽" 
ΜΟΙ, 1658 ΘουγθοῖΥ, σοππθοῖβ ὑπό πνεῖ εἷλεν, ἸπΑΚίηρ 11 1[Π6 ΒΑΠη6 

ἃ5 ὑφεῖλεν. Ῥαΐ ὑφαιρέω ψου]ὰ σρηνοΥ 4 Ὑ ΣῪ οἰῆἥογθας τηρ πίη 
ἔγοτη Ῥνμδΐ ἰβ 6 τ ἱπιθηάθά. ν 

493-432. ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν αἰγιαλῷ, κ. τ. Δ. ““Απᾶᾷ δ8. ΨΉΘΗ δ πσᾶγο οὗ 

δυξ 
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[86 568 15 ᾿πῃρϑ! δα ἴῃ οἰο56 βυσοθββίοη οπ 801η6 ἰουα-ΓΟΒΟΌ Πα ΠΗ͂ 
ΒΏΟΤΘ, ὈΘηθδίῃ 1ῃ6 που νγθβδίθσῃ ὑϊαβὲ τῃδὲ 185 βαεῖ 1ζ ἴπ τηοτίοῃ. "ἢ 

νὰ Βᾶγνβ ρίνθπ 1ῃ6 στϑδάϊησ οὗ ϑρι ΖΠου, ἴῃ ΡΥΓΘίθγθῃοθ ἰὸ ὑποκε- 

νήσαντος, ἃ5 δἀορίοα ΒΥ ὙΝοΙ ἢ, ΜἼΟ ΓΟΠΟΘΙΒ Ζεφύρου ὑποκινήσαντος 

ὈΥ Ζεράψτο διιπιουεπίε. ῬΟΡΘ ΘΧΡγΘ5565 στϑᾶϊ δατηϊγαϊίοη οὗ 186 

ἀδβουὶριίοπ ΠοΥΘ σίναη οὗ 1Π6 ἢγβι Ηοχησσῖς Ὀδι{16, ἀηὰ τῃ6 ρᾶββᾶρβθ 
5 σου ΠΙΥ ἀθβουνίηρ οὗ 81} ἴΠ6 ργαῖββ νυνὶ ἢ6 ἀπά οἱδὺβ αν 

Ὀαβίοννθα ὑροὴ ἰξ; Ὀυΐϊ ῬΟΡΘ πηϊβίακαβ θη ΊΓΘΙΥ ἴΠπ6 παΐαγα οὗ ἴΠ86 

ΒΙΓ,ἢ]6 τυῖτἢ νυ μίοῃ 1Π6 ἀθβουιρίίοπ σοτηηθποαβ. [{ 18 ποῖ ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ 

[16 8Π8 ““ἃ 51Π1116 οὗ {Π6 νυν]πά5, τἰβίησ ὈΥ̓͂ ἀασγβθβ ἰπΐο ἃ βΈΠοΊαὶ ἴθιη- 

Ραϑῖ :᾽ οἢ 1Π68 σΟΠΊΓΑΤΥ, [Π6 ΡΟΘῖ σΟΙΏΡΑΓΕΒ [Π6 Οηνγαγὰ τηᾶγοἢ Οὗ 1Π8 

ατοοῖδη ποβῖ, υη1}} ΤΠΘΥ ΘΟΠΊΘ ἱπίο Οοἰοβθ οο βίο ν ἢ {Π6 ἴο6, ἴο ἃ 

Βυσσαββίοη οὗ τηουπίδιη- ὉΠονν5 ταϊβθὰ ὈΥ Βοῖηθ ρΡουγθυία! Ὀ]αβῖ, ἐῃ δὲ 

ΔΙ ἔγϑβί 566 σϑασίησ {ῃ6 ]γ Γοδιη-οσθβίθα ἢθδάβ [8Υ οὔϊ ἰπ [ἴῃ6 ἀ66ρ, 

δηὰ [Π6η σΟΠῚ6 τοὶ πη ἴῃ ἰονγασὰβ ἴΠ6 ΒΏΟΙΘ ἰπ ταρὶ ἃ βισοθββίοηῃ, 

δηὰ Ὀγθδκ, αἵ ἰϑησίῃ, ἢ Ιου τοδτίησβ, ρΡΟη 1Π6 ΤΟΟΚΥ 5ίγαπά. 

ὄρνυτ. ΤὨΪΘΙΒΟΙ (6. 6΄., ὁ 822, 8) ᾿ηβιβίβ [ῃαΐ γα τηυβῖ ΠΘΙΘ 

τοδὰ ὠρνυτ᾽, ἴῃ6 ᾿τηροτίδοϊ, ποῖ ὄρνυτ᾽, ἴ1ῃη8 ρτγαβθηΐ, ἃ5 ἴῃ8 ογα ΠΑΥΥ 

τοχὶ σίναβ ᾿. Βαϊ Π6 15 ΔΌΪΥ τϑίαϊθα ὈγῪ Ηθιτηδηη, ο0 5Βῆονγβ ἰῃαΐ 

16 ἱπηρογίδοϊξ 15 ἱποοπϑβϑίβίθηϊ συ σοι ρατβοηβ. (Οριιδο., γὙ0]. 11.» Ρ. 

49.}.---πόντῳ μὲν τὰ πρῶτα κορύσσεται. “Αἱ ἢγϑί, ἱπάθθά, ἰΐ 15 ταϊδοᾶ 
ἴο ἃ μΘδὰ ἴῃ 1η6 ἀ66ρ, ἃ. 6., [ᾶΥ ουὖΐ αἱ 568.---ἀμφὶ δὲ τ᾽ ἄκρας, κ. τ. λ. 

“ Απὰ ΤΊ5865, ΞΟ] ]Θη, ἀγουπα [ῃ6 ρτο)]θοίϊησ ροϊηΐβ, δῃηά βρὶ15 ἔγτο ἰΐ 

{ῃ6 οδᾶπ οὗ ἴΠ8 568.᾽ .Α5 τοραγὰβ ἴΠ6 ῬΘΟΌΪΙΑΓ ΤΌΤΟΘ οὗ κυοτόν, 

ΘΟΓΊΡΑΓΘ θΟΟΚ 1Ϊ., 218. 

ἐπασσύτεραι κίνυντο νωλεμέως. ““ Καρῖ τηονίπρ ὉποΘΑβΙ ΠΡΊΥ, 9Π6 

Θ[[6Γ 1Π6 Οἴογ." --οἶσιν. “Τὸ Πῖβ οσγῇ ({γο0ρ5). ---ἀκήν. “1ῃ 5ὶ 

ἴθβῆσβ" Οοπβαυὶὲ ποΐβ οἡ ὈΟΟΚ [ἰϊ., 1, ἀπ Θἰοσβατῳ οἡ ὈΟΟΚ [1]., 98. 

--ἔπεσθαι. “ῆα5 [υ]ονίηρ.,"---δειδιότες. ““ἈΘνοσθποίηρ,᾽" ἐ. ε.. 

οὐδυίησ.---τὰ εἱμένοι. ““Ατταγϑὰ ἴῃ νγ ἢ.᾽ 

453-438. πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ. “Ἰη 1Π6 οουτίγατα οὗ 
ΒΟΠῚΒ τηδῃ ΟὗἩ ρτϑαὶ ροββθββίοῃβ.᾽" Ὑ{ὩπΠ6 Ηοχηδτῖὶς αὐλή νὰβ ἂῃ ὀρβῆ 

ΒΡ866, ΟΥ σουτῖ, ἀτουπα ἃ Ὀυϊάϊηνσ, {Π6 ροδὶ αἰνναῦβ υβίησ {Π86 1ΘΥΤΩ 

ΜΓ Ίἢ ΓΘίδγοποθ ἴο ἃ ρΪδο6 ορϑη ἴο 1Π6 δἷγ αῦονθ. ἤδθποθ Αἰμθπδοὺβ 

(Ρ. 189, 4) 68}15 ἰξ τόπος ὑπαίθριος. (Τετρείτα, Απέϊᾳ. Ποπι.» Ρ. 193.) 

-ομυρίαι ἑστήκασιν. ““ϑῖδπά σομπί]655 ἴῃ ΠυΠηθ ΘΓ." --ἀμελγόπεναι. 
“ὙεΙάϊηρ.᾽" [ΠΈΘΓΑΙΥ, “ σοίτησ τη κΚαα." ΤῊ. γτϑέδγθηθθ, {Π6γθ- 

ἴογβ, ἰπ ὄϊες ἀμελγόμεναι γάλα 5 ἴο γαῖ 816 Θ4]16 ἃ τ]! ἢ δνν 65.--- 
γάλα λευκόν. ΤῊΒΘ δρίτπδὶ ἤδσα ἀρριθα ἴο γάλα Θγτίδ5. 05 θδοκ το 

ΚΘ 5 ρ16 δπὰ παίουσα! Ὀτη8 οὗ ΘαΥῪ ἰδηρσιιαρθ.--- Τρῶες δ. Οῦ- 

ΒΘΙΥΘ 106 Δπδοοϊυΐῃοη ἤΘΥΙΘ, {Π6 οοηδβίγαοίίοη θθὶηρσ ὕτόκθη Ὁ δἴϊου 

(Π656 νγογάβξ δῃὰ σϑϑυϊηθα δἱ νϑῦβθ 430, σῆθη ὡς Τρώων ἀλαλητός. 
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«. τ. λ., [ἈΚ65 τ΄ ρί8:6 οἵ Τρῶες δ᾽, ἢ τυ ϊοὰ [86 Βθηΐθησθ οοτα- 

τιϑησθά. Οοιηραγζθ ὕυοκ ἰἰ., 459.---Λλαλητός. “'ΤΏΘ ννᾶγ-ΟΥΥ.᾽" 

οὐ γὰρ πάντων, κ. τ. Δ. “ἘῸΥ 1Π6 ΟΥΥ ΟἵὨ 8}} ννᾶ8 ποὶ βἰ πη} γ, ποι- 

ἐΠ6Γ 106 Βρθϑοῖ; ομδ." ΕῸΓΣ [Π6 ἰὰπηυ!ὰο8 ποῖβθ ἴῃ ἴῃ6 Ττο͵ᾶῃ 

ἈΓΓΩΥ͂, ΟΘΟμρατθὰ ψ 1} [6 βίθϑαυ βίίθποθ οὗ {{π|| ασθθίβ, {Π6 ροοὶ 
ὈΪΓΩΒΘΙΓ ΠΘΙΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ Δοσουηΐβ, βου δίηρ ᾿ξ ποῖ ἴ0 ΔΗΥ͂ ἱδίδυ συ 

ἰῃ ἀἰϊδοὶρ!ίηθ, θὰΣ ἴο 1η6 ναγίθίυ οὗ Ἰδηρίασθβ Βρόκθη διῆοησ ἴΠ6 

Ττο͵αη 8}1165, νυν οἢ τηδάθ {μ6 ΔΘ ΥΘΥΥ οὗ ογάθυβ, ἀπά δοίίηρ ἴῃ 

σοπορτῦ, ουΚΒ οὗ αἰ συν. ( αίρψ, αὐ ἰοο.)---πολύκλητοι. “Οα}}- 

δὰ [γοῖὴ τη ΔΗΥ͂ ἃ ἰδηά.᾽" 

439.-445. ὦρσε δὲ τοὺς μὲν ΓΑρης, κι τ. Δ. Μαΐ5, (6 ροὰ οἵ ΔΓ, 

δηᾷὰ οὔ 16 νὰ ἀρτοδγ οἵ ὈΔ0116, 514685 συ (η6 Ττο]αη8, ἀπά ΟΥ̓ΘΖῸΒ 

ἐδ ηλ οἡ ἴο {Π6 ἢρ!ῃηῇ ; 16 Μίπογνα, [Π6 σοάά68585 οἵ ὙΥ βάοιῃ, δπὰ 

4.530 οἵ νυναγίασγθ οοπάποίθα ψνἢ ΘΟ] 658 δπὰ οαΐτῃ ἀθ θθτγαίίοη, δηΐ- 

«πᾶΐ68 [Π6 ΔΙΓΑΥ͂ οὗ [Π16 ΟὙΘΘΚΒ.---Δεῖμός τ᾽ ἠδὲ Φόθος, κι τ. 3. “"Τοῖ- 

τοῦ, οο,(υγρϑὰ τΓῃθτὴ 0η), ἃπα 4150 οαυΐ δηὰ 5 γ 8 ἱπβαῖῖδὈ]Υ τασίηρ.᾽" 

ΤῊΘ ἴἢγθ6 ἀθί([65, Οὐ ρουβοηϊοδίϊοπβ, ἈΘΥΘ τηθῃζ οηθα, ἃγθ 186 αἵ- 

ἐθηαἀδηΐβ οἵ Μδγ5, [Π6 ἔσο ΓΟΥΙΏΘΥ θοῖηρ Πὲβ Β0η85 (Π68., Τλεορ., 934), 

ἈΠ 1ῃ6 ΡΥΘΡΑΤΘΙΒ ἃηὰ {Ὁ]]Ο ΓΘ 8 οὗὨ ἢΪβ οματίοί (1]., χν., 119), ἀδὰ 

βιτιίδ Ὀθίηρ ΗΪβ βἰβϑίθυ δηὰ σοιϊηρδπηΐοῃ (κασιγνήτη ἑτάρη τε). ΤῊΘ 
αἰβυϊποίίοῃ θούνγθθη Δεῖμος ἀπά Φόδος Ἀρρθαῦβ ἴο 06 {Π|5: Δεῖμος ἰ8 

ΤΟΙΤΟΥ ; ΠΘγΘα5 Φόθδος ἰ5 ἃ ἀ6Ὦ γΠΟ ἰηΒρίγθβ ἃ μοβί νυ τι ἤδασ, ἀπὰ 
Ραΐβ ΤΠΘ ΤῺ, ἴῃ ΘΟηΒΘαΊΘΏΟΘ, ἴ0 {π6 τοῦΐ. (ῬγοϊΓ, αὐ ἰος.} 

ἥτ᾽ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, κ. τ. Δ. “πο Ταΐβθ8 μού μϑδᾶ, 
ΒΙΩ8]1], ἰηἀ 664, αἱ ἢγβε ; θυΐ, αἰϊουνναγά, 886 ἢδ5 ἢχϑὰ ({π81) μοδὰ ἰπ 
168 ΠΘΑΥΘΠΒ, ἀπ 5.841Κ8 δΙοηρ ρθῆ 1Π6 ϑαγίῃ.᾽" ΟὈβθῦνθ {μδΐ ὀλέγη 

ἰβ ποῖ 0 06 σοηβίχυρα ὙΠ κορύσσεται, Ὀὰϊ, ΡΥΟΡΘΙΙΥ͂ ΞρΡΘαΚίηρ, ἰ5 

Θαυϊνδὶθηΐ ἴο ὀλέγη οὖσα. ΤῊΘ ἰάθα νυ ΐοῖ 1165 δ [6 Ὀοϊίθηῃ οὗ (86 
ΠΟΌ]6 ἤρσυγθ ρσίνθη ἴῃ {Π6 ἰοχύ 15 ΒΙΡΙΥ {πϊ8, [Παὐ 5.Ὑ1 {8 ΘΟΙΏΤΏΘΠΟ65 
ἔγοῖα 5128}} θερίηπίησβ, θὰΐ δυθηίαδ!!Υ Θχίθηβ ἴΐβοι ἃν θογοπά [5 
ΟΥση41 θοιΠἀ5.---οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη. ΤῊΘ τρίδσθμοθ ΠθΥΘ ἃρ- 
ῬΘδγβ 10 96, ἰῃ ἴδοῖΐ, Τ]ΘΥΘΙΥ͂ ἴο μοί, Ἐ|Κ6 οὖὖ ἘΠ ρΊ 5ἢ Ρῃταβθ οὗ 
ἐπῖῃρ ΟΥ ταἰϊβίησ ΟηΘ᾽5 μθαὰ ἴο {Π6 5βκίθβ. ΤῊΪβ ἰάθα, ΤΩ ΟΥΘΟΥΘΥ, ἰ8 

σαττιθὰ οαΐ ὈΥ̓ 1886 δογῖδβί (ἐστήριξε), ἃ8 ἱπα ]σαίῖη σ᾽ ἃ Τρ γϑϑυϊῦ, ἐ. 6. 

Β.6 85 ΠΟΥ, ἴῃ ἃ ὈΓΙΘῖ Βρᾶ66 οὗ {{π|6, το θα 1ῃ8 νυ Ὺ θαυ θἢ8 

νΡ ἢ ΠΟΥ μθα. Οπ {Π|6 οἴμϑὺ μαπᾶ, βαίνει Τϑίδυβ τη ΘΥΘ υ ἴο {ἢ 6 δοη- 

{ἰπΌ Δ η06 οὗ ἃ ργΘυϊουΒ δοϊΐοη, ἀπ {μϑγθίοτθ {Π6 ργθβθηΐ 18 ϑιηρίου- 

οα. Τιοηρίπαβ (ὁ ἰΧ.) Ρᾶ5568 ἃ Εἰρῃ δυϊοσίατη οἡ (ἢ ϊ5 π6, σα] ἴηνσ ἰὲ 
ποΐ ΤΟΥ͂Θ ἴπ6 ΤηΘᾶ 5016 οὗὨ ϑιγ 6 ἔπαη οὗ Ἡοτηοτ- Ὠἰπηβοῖτ. ΝΕΤΙΝ 
αἶβο, ῃὰ5 σορί θα 1η6 ραββαρθ ἰπ ἢἷβ8 δοϊθυγαιθα ἀθβοτγρίίοη οὔ Ευὺ- 
τηοιγ. (2 π., ἵν., 176.)---ἥ σφιν καὶ. τότε, κι τ. Δ. “4886 οὗ τπᾶὶ 
φΟσΆΒΙΟη 180, Πυηρ πο {Π6 τηϊάβε ὕροῦ. {πθῖὴ σοηίθηϊοη “411Κ8 

’ 
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στίθνοῦβ (10 411},"" ὦ. 4., Τα 18] οοπΐθηΐϊίοη. ΟΟπΒΪ ποΐθ οἡ ᾿ἰη9 
315.---στόνον ἀνδρῶν. “ΤῊ στοδηΐηρ οὗ τηθη." 

; 446-451. ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο. “Μρροίΐηρ, ΠΟΥ ᾿δὰ 

τϑδοῆθα ομ6 (ἀπά ἔΠ6 56] 5816) ρΙδ6β,᾽" 2. 6.) Ββδὰ σοΐῃβ ἰπΐο οἱοβθ 

ΘΟΙ]βίθη.----σύν ῥ᾽ ἔδαλον ῥινούς, κι τ. Δ. ““ΤοΟρΡΕΙΠΟΥ, ΓΠΘΥΘΌρΟΗ, ἐμ 6 Υ 

ἀαβηθα ἐμδὶγ οχ- 46 βῃϊθιάβ ; ἰοσθίμου, ἰοο, [Ὠδὶγ ΞΡΘΑΥ5, πὰ {ῃ6 

τη ϊσηΐ οὐ ὑγδ γί οΥ5. οἰδὰ ἴῃ ὈΤΆΖΘΠ ΟΟΥΒΘΙ 5." Οὔβθενθ {πδΐ μένε; 
ἀνδρῶν, ἴῃ 1818 ΘΟΠΠΟΧΙίοη, 185 ἃ ΗΘ ΓΟ ΡΟΥΙρΡἢΓα518 ΤΥ ἑαυτούς.---- 

ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. “" Βαϊ 1Π61Γ θοΒΒαα 5}}16145 γγϑυ ὈτοιρὩὶ 
ΠΘΆΓ Θ8Οἢ ΟΥΠΘΥ, ἢ. 6.. ἰῃΐο ΟΪοβα οοηΐδοῖ. ΟΌΒΟΥΥΘ ἐμαὶ ἔπληντ᾽ 15 

ἴτοῖῃ πελάζω. (Οοηβα!ὶ Οἰοδδατῳ, 8. Ὁ.) ΤῊΘ Ηοπηθείο βῃ!θ ἃ τνᾶβ 

τιδᾶθ οἵ ννοοά, ΟΥ̓ ΟΚοι-σοσκ, σονεγθα οὐδὺ ἢ οΟχ- ἢ] 465 οὗ βονυ- 

ΘΓΔ] [0145 ἄθθρ, πὰ πα! θουπα τουηά ἐῃ6 δάσθ νι τηθίβ]. Ἴη 

1ῃ6 σοπίτα νγὰβ ἃ Ῥγοϊθοίίοη, ο8}164 ὀμφαλός, ΟΥ μεσομφάλιον (186 

1, αϊϊη πηι), νν ὨΙοἢ Βουυθᾶ 85 ἃ βογί οἵ ὑνδδροῃ ὈῪ ἰΐβϑιῦ, οὐ σαυβθὰ 

{Π6 ΓΩΪ551165 οὗ 1ῃ6 ΘΏΘΙΩΥ͂ ἴο σ΄δῆοθ ΟΥ̓ ἔγοιη [ἢ6 5ῃ 1614. [1 15 569 π 

Ἢ [η6 ΖΟ]ονησ νγοοά-ουϊ ἔτοτα 16 ΟοἸυπηη οὗ Τ͵Ία͵απ. Α βρῖκθ, οὐ 
ΒΟΙΏΘ ΟἾΠΘΙ ῥΡγοϊηϊηθηῦ ΘΧΟΥΘΒΟΘΠΟΒ, νγὰ8 βοιηθίϊπηθβ ρ]ασθά ὑροὶὶ 

186 ὀμφαλός, ΒΊΟΝ ὙγὰΒ οδιἰϑὰ ἐπ ἐπομφάλιον. 

ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων... ““Βοίῃ οὗὁὨ 1Π6 ἀδδίτογίπρ ἃπᾶ {6 σοί' 
ἐσ ἀοσοίτογοϑα.᾽ 



ΝΟΥΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ ιν. 39] 

.λδῶ-45δ6. χείμαῤῥοι ποταμοί. “(Ὑ γὸ) νυϊπίοτ- ἤονν τη Βιγ 68 πι5,᾽" 1 
ε,, τηοιπιηξαΐῃ ΒίγΘ 8 Π5, ΟΥ̓ Τουτθηΐβ, ΒυΥΟ θη ὈΥ Ταΐη δηὰ τηϑὶ θὰ βου 

--- κατ᾽ ὄρεσφι. ““ὍὭονῃ τοῦ 1Π6 τηουπίδ᾽ 5." ΤΩΘ Βδᾶη8 ἃ8 κατ 
ὀρέων.----ς μισγάγκειαν συμδάλλετον, κ. τ. ἃ. ““ Οαβῖ ἰοροίμοτ ἱπίο 
οι ΠΊΟἢ θαϑίη [Π6ἰγ ἱτηρθίου8 νναΐθυ, το στοαὶ βργίηρϑ, νυν Ὠΐη ἃ 

ΒΟΙονν ταν η6.᾽" Οὔβοτυθ ἴῃ 118 ρᾶ558 96 ἃ ρ᾽υγα] ποιηϊπαίϊν {πο- 
ταμοῖ) Θοηδβίγαθα ν᾿ ἃ 1.8] νϑτὺ (συμδάλλετον). Α ἀπαὶ νοτὺ 18 
Ἰοϊπϑα ῖτἢ ἃ ΡΙΌΓαΙ βυδ]θοξ ἤθη {Π6 ΡΘΥΒΟἢΒ ΟΥ̓ ΤὨΐηρ5 βίσηϊῆθα 
ΟΥ̓ 186 ΡΙΌΓΑΙ ΓΘ ΒΡΟΚΘΏ ΟΥ σοῃσαοὶν θα οὗ 88 80 Ορροβϑᾶ οὐ αιγαησθὰ 
85 ἴο ΤΟΥΤῚ ἃ ΡΔῚΓ ΟΥ̓́ ραΐ9. [ἢ 1ῃ6 ρτγϑβθηΐ ᾿ἰπβίδποθ, [6 τηουπηί- 

ἴῃ 5Βίγθδτη5 ἅ1Θ σοιηραγοα ἴο ἔνγο οομηθαΐδηΐβ, ΟΥ̓ γῸ χἰναὶ ποβίβ. 

(Καλπεσ, ὃ 388,1, Ρ. 40, .7ε[{.γ-τομισγάγκειαν. ΤῊ 8. ἐθΥτὴ ΡΓΟΡΘΙΙΥ͂ 
ἀθποίθϑβ ἃ ρ'δοθ ΏΘΥΘ 56 Ύθ σαὶ πηοθππηίαϊη σΊθ 8 (ἄγκη) τὰπ ἱοσθί ΠΥ 

ἃπα τοῖχ {Π6ῚΓ συ ΐθυβ, Οὐ, ἰη οἴου ὑγοσάβ, ἃ τηθϑίϊηρσ οὗ β]6η8.---χα- 
ράδρης. ΒΥ χαράδρα ἰβ ὮΘΙΘΟ τηθδηΐ ἃ ἄθ66ρ σΌΪΥ, Υἰτ, ΟΥ ταν η6, ΒΟ 

ἃ8 816 ΟΠ ΙΊΟΏ ἴῃ ΠΟ. ΠίδΙΠΟ.5 ΘΟ Γ68.---τῶν μισγομένων ἰαχή ἶε 
φόθος τε. ““ΤῊῺΘ Βῃουΐξίησ ἀπά 1Π6 ἀγθδά οὗἉ {Π656 τηἱηρ]οα Τορσοίῃου," 
ἃ 6.7 1ἴῃ8 ἀγθαά, ΟΥ̓́ΓΘΤΓΟΥ,  ὨΙΟἢ {ΠΘῪ τησΐαδ!! Υ ἱπβρίγοά. 

Λλδ7-462. ᾿Αντίλοχος. Οπθ οὗ ἴΠ6 50η8 οὗ Ναβίοσ, δπὰ {Π6 ἔγίϑπαᾶ 

οὔ ΑσὨΠΠ165. Ηἰβ να] οὺσ ἰβ οἴϊθη σοιημηθπηογαίθα. Οὐοτηραγθ θ0ῸΚ 

Υ., 680; νἱ., 82.---τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστήν. “" 516" ἃ Πεϊηθίθα 

νΥΔΥΤΙΟΥ οὗ (Π6 Ττο]απ5." ὙΤΠΘ νου αἱρέω Πα5 οἴη, ἴῃ ΗΟΠΊΘΥ, {18 
πηθαηὶπα οὗ “10 514Υ." --- ὴἁλυσιάδην ᾽᾿Εχέπωλον. ““ἘΘΏΘΡΟΪα5, 50η 

οἵ Τρ γβίυβ. "΄--τόν ῥ᾽. ““Ηἰπη, 1 58γ.᾽ Οὔβθτγνθ 1ῃ6 δχαρι ηδίουυ 

ἴοτοθ οἵ ῥά, Κ6 ογ Ἐπρ 5}. “ ΠΑΙΠΘΙΥ." --φάλον. ““Οἡ 1[Π6 πηρίδ! 
τίσ." Οοηβοϊὶ ποίθ οα ὈΟΟΚ ἰἰϊϊ., 302. Οὔδβοσνθ ἰμαΐ φάλον 15 1ῃ6 
δοοιαβαίνθ οὗ 1η6 ρᾶτί, πὰ τόν οὔ (ἢ 68 σῇοϊθ. Οοηβαῖ ποίθ οα θΟῸΚ 
ἰ., ῶ30.--πῆξε. “ΗΕ ἤχϑα (8 Βρθδγ)."" -ππέρησε δ᾽ ἄο᾽ ὀστέον, κ. τ. 

“«Απὰ {π6 ὈτάζΖθη ροϊπῖ, ΤἸπουθουϑυ, ροηρίγαϊθα συ 16 ὈΟηΘ.᾽ 

ΤΠ ΊΘΓΑΠΥ, “γοηΐ {πτοῦρἢ 106 ὈοΠ6 ἰητναγὰ."" ΟΌΒΟΤΥΘ, {ΠΘΓΘΙΌΓΤΘ, 

{παΐ 1ῃ68 δοουβαίνθ ὀστέον ἰῃ ΠΟ ὙΨΑΥ͂ ἀΘρΡ6 παβ οἢ εἴσω.---τὸν δὲ σκότ- 

ος ὄσσε κάλυψεν. ““Απᾶ ἀδγκηαθβ5 δηγεϊοροά ἢΐπὶ ἴῃ ἢἷ8 6Υ68.᾽ 
ΤῊ δοουβαίΐίνθ, ἀσαίΐη, οὗ {πΠ6 ΠΟ] ἂπὰ [Π6 ρατί.---Ὧς ὅτε πύργος. 

“Α5 ΜΉΘ ἃ ἴον οΥ ([4}13).᾽ ΒΌΡΡΙΥ ἤριπε. 

408-465. ποδῶν ἔλαθε. ““ϑοϊζεαά ὃὈγ 1(Π6 ἔεοί.᾽" ΤΠ σοηϊῖνα οὗ 

Ρατί, --- Χαλκωδοντιάδης. “ΤῊΘ 80η οὗ ΟΠαϊοοάοη." ---᾿ Αδάντων. 
ΤΊΘ Αὐθδηΐθβ ἢθσθ τοίδυγθα ἴο σαιηθ ἔγοιη Εαθῦτα. Οοιηραγα θοῸΚ 

1ϊ., 696.---ἶλκε δ᾽ ὑπ’ ἐκ βελέων λελιημένος. ““Απὲ νγὰβ ἀτασσίηρσ ΗἷπῚ 
ἔγοῖῃ ουὔΐ οὗ [06 τοδοὴ οὗ {η6 ἀατίβ, νυν ἢ Θαρσου βίγι υἱηρ.᾽) [Ι͂Ὼ ΡΟΘΙῪΥ 

ν6 οὔξδη ἢπά ἔννοὸ ργαροβίτοῃβ ἱοσϑίῃθσ, ῃθγθοῦ [Π6 ἤγβι 15 δἰ νγαν8 
άγογθϊαὶ ; τῃ6 βθοοπὰ ἰ5 ζο] νὰ ὈΥ {Π68 οα56 οὗ {Π6. Βυθδβίδπενο. 

Ταὶβ ἰβ ποῖ ἃ τῆθγθ ρίθοπδβιῃ, Ὀὰΐ σίγϑβ ἃ ροθίϊο {0}1π855 ἴο 1η6 6χ 
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ργθββίρῃ. (Καληεσν, ὁ 640, 8, ρ. 276, «7ε1{.}--- ὄφρα τάχιστα τεύχεα συ- 

λησειε. Υ̓δε οἴθῃ 56ὺ ἃ ΘΟΠΘΌΘΤΟΥΙ Ρυγβαΐηρσ {Π6 οσυβίοπῃ οὗ ΒΡΟΪ ΠΡ 

ἢ ΘΠΘΙΊΥ͂ Οὗἁ ὨΐΒ ΔΙΙΉ8, Δ ΓΘΥ Π6 Πι85 5141 ἢΪπ|, νυ ἢ 5 Οἢ δασύ 6585 

ἃ5 1ΓΠ6 Ἰοοκθϑᾶ οἡ ἢΐβ υἱἹοΐουυ 85 ἱποοιηριθῖθ 11} 115 ροϊηΐ ννὰ5 σαίη- 

εἀ. Π6 στθαΐ νδ]ὰθ πα 5οδγο 655 Οὗ ὩΓΓΠΟΌΓ, ἰπ {πὶ ΘΑΙΙΥ {ϊΠ|6 
ΟΥ̓ γΥΔΥ, νγὰ5 ΡΥΟΌΔΟΙΥ 1Π6 σδι586 οὗ {15 ργδοῖῖθσθ. [{ αἴδογννασά θ6- 

ΟΔΙΩΘ ἃ ροϊηΐ οὗ ΠΟΠΟΌΓΤ, Κ6 σαϊπίηρ ἃ βίαπααγά ἔγοπ δἃΠ ΘΠΘΙΩΥ͂. 

ΤΏΘΥ ΡΓΟΒουυ θα ἴΠ6ΠῈ 88 ΠΠΟΠῸΠΊΘηΐ5 Οὗἁ ΥἹοίΐουυ, απ οοπβϑογαϊθα 

ἴποτη ἴῃ 1Π6 ΓΘ ΓΏΡ1685 Οὗ ΤΠ6ῚΓ ἐπ ΘΙ ΑΓΥ͂ αἰ η11165. ( αίργῳ, αὐ ἰοο.) 

466--472. μίνυνθα δέ οἱ γένεθ᾽ ὁρμή. “ΤΠ αἰϊοτηρῖ, ΠΟνΥΘΥΘΥ, νγὰ8 
(0}]Υ} ΤῸΤ ἃ 5ῃοτί {Ππ|6 ηΐο ὨΪΠ1,᾽" ἢ. 6., ννὰ5 τηδᾶδ ΟΥ̓ ἢ τη ΟΠ]Υ [ῸΓ ἃ 

Βῃουΐ {ἰ6. ΟΌΒΘΥΥΘ πὶ ὁρμή ὮΘΙΘ ΤΟίδΥβ 0 1Π6 ἢγϑβί βίασί, Οὐ 

ΤΏΟΥΘ, ἴῃ 8δῃ υπάογίακίησ.---νεκρὸν γάρ ῥ᾽ ἐρύοντα, κ. τ. ἃ. ΤὮΘ οοη- 
Βίγθοιοη ἰ8, μεγάθυμος γὰρ ᾿Αγήνωρ ἰδὼν (αὐτὸν, ἱ. ε., ᾿Ἐλεφήνορα) 
ἐρύοντά ῥα νεκρόν.---πλευρὰ, τά οἱ κύψαντι, κ. τ. Δ. “1η 1Π6 5146, 
ὙΒΙΟΉ γ85 Θχροβϑᾷ ἴο υἱδνν ἔγοτη ἢΪ5 5}}1618 ἀπίο Ὠΐτη 85 ἢ8 βίοορ- 
Ξα," ὦ. δ., ἃ8 ἢ6 Ὀδπΐ ἄονγη ἴο ἀγὰσ ΑΥΤΔΥ [ΠΠ6 ΘΟΟΥΡΒΘ, 6 Ἰουνεσθα ἢΪ5 

ἀἢ]6] ἃ δῃηὰ δχροβθὰ ἢὶβ βἰάθ ἴο υἱϑῦ. Οὔβοινθ {παΐ παρ᾽ ἀσπίδος 
ΙηΘᾶΠ5, ἴῃ ἔδοΐ, ΤΌΤ 16 σουθυῖησ ΟΥ ῥτοίΐθοϊίοη οὗ 8 5}16]4.-- 

ξυστῷ χαλκήρεϊ. “ἍΜ Ί 15 Ὀταββ- θα ΡΟ] ηθα βρθασ.᾽". --λῦσε δὲ 

γυῖα. ““Ἀπᾷ τΤο]αχοα ἢΪ5 1πηὺ5 (ἴη ἀθ81})." ὙὍὉΠ6 Ρῆγαββ λύειν γυῖα 

ΡΓΟΡΘΥΙΙ͂Υ͂ ΔΡΡ]Ϊ65 ἴο ΔΠΥ ϑγυϑακθϑηίΐησ, θυ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ (85 δΙνγαυ 8 ἴῃ 

Ηομηο1) ἴο ἀθδίῃ.---τὸν μέν. ΕΠΘΡἤΘΠΟΥ.---ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ἔργον͵ κ. τ. Ἅ. 
Βαϊ ΟΥ̓ΘΥ ὨΪπῚ ἃ ἤδτοθ Ὀδί{16 ἃ΄οβθ." 1ῈΘΓΆΠΥ, “8η ἃτγάθποιβ 

ΜΌΙΚ νγα8 Ρουτοσηηθα."--ἐδνοπάλιζεν. ““Ἡμυτὶοα 80 κ." [ΑΈΘΓΑΙΙΥ, 

“ΒΥΓΌΠΉΡ,,᾽, ΟΥ̓“ ἤυσησ δὐνοαῦί ;᾽ δπὰ ἴῃπ5, ΠΌμα 1ῃ6 Ιάθὰ οἵ ἤϊησίησ 

ἰθουΐ, ΘΟΙη65 ἐῃαΐ οὗ ΠΣ] ΠΡ ΑΥΥΔΥ͂, ΟΥ̓ ἀτγϊ νησ ὈΔΟῸΚ, ἃη Ορροπθρηῃΐ. 

ΓΘ νϑυῦ, ΠΟΥ ΌΥΘ, ὙΘΤῪ (ὈΥΟΙΌΙΥ͂ ἀθριοΐβ {η6 βίγυσσ!α ὑπαὶ ἴθ κΚ 

ΡΙδοθ ῸΓ ἴΠ6 σΟΥΡβθ, εθο ἢ ΡΥ δἰ ϑυηδίθιΥ ασισησ ὈΔῸΚ 16 

ΟἴΠΟΓ. 

418-479. υἱόν. ΟὈΌΒΘΙΥΘ ΠΟΙ {παῖ 1[Π6 ἀρ ΠΟηΡ υἱὲ 15 Βῃοτί πθα 

ἴπ 1ῃ6 ὈΟΔΥ οὗ 1η15 νγογὰ ὈθίοσΘ ἃ [ο]]ονσὶησ σόν οὶ. (Οοηβυϊὶ 4η- 

ἐποη᾿ 5 ΟὙὐεεῖ Ῥτοβξοάυ, ᾿. 4.}--- Τελαμώνιος. “ΤῊ ΤΕΙατηοπίδη." ΤῊΘ 
στθαΐίθυ Α͵ᾶχ, {πΠ6 βοὴ οἵ Ταϊδίηοῃ, ἰβ 580 6116, ἴῸΓ αἰβιϊ ποίη 5 

ΒΆΚ6, ἔγοιῃ Α͵αχ [μ6 βοη οἵ ΟἸ]βιι8.---ἠΐθεον ϑαλερόν. ““ΤῊΘ ὈΙοοϊηΐπα 

νοῦ ἢ.᾽Σ --Σιμοείσιον. ΔΒ {Π18 15 δὴ ὈΠ051:8] ΠΆΠΠΘ, {Π6 Ροαδὶ ρῥτο- 

6668 ἴο Θχρ]αίη 115 οτἱ σίῃη.---ἐπεί ῥα τοκεῦσιν, κ- τ. Δ. ““ὙΉΘΗ, ΠΔΠη6- 

ΕΥ̓͂, 5886 ΤΟ] ον δοησ στ Ἱἢ ΠΟΙ ράγθηίβ ἴο νἰβὶξ {Ππ6 1 ἤοοκβ." Ηο 

(ΠΘΥ, θΟΐΪἢ ΠΟΙ δἂπὰ οἡ οἴπου οσοαβίοηβ, δ ΡΙΟΥ5 1ῃ86 5'τρ]6 ἰπῆῃ 

εἶν ιουΐ ὥστε.---οὐδέ τοκεῦσιν ϑρέπτρα, κ. τ. Δ. “Βαΐ ᾿ιρ ρμαϊὰ 
οοΐ ἴο 5 ΡαγΓθηίβ {Π6 ῥυῖσα οὗ ΘΑΥ]Υ Πυγίογο,᾽" ἐ. ε.,) ΒΘ το πάθσθὰ ποὶ 

(0 5 Ραγθηΐβ [ἴΠη6 τϑίατπ ἀπ:6 ἴο {Π6 τὴ ἔῸΥ {ΠΕ ῚΓ τϑατὶηρ οὗ ἶτη. Αο- 
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εοταγηνς ἴο ατθοίδη ἰά685 ἃηα ουβίομηβ, (18 ΓΘΙ ΤΠ νγαβ ἴο 06 πισδ 
ΌΥ Βυρροτγίηρ δηα οΠ θυ βῃϊηρ {Π6πὶ ἴῃ ὑπ ῖγ οἷά ἄρα. 

480-483. πρῶτον γάρ μιν ἰόντα, κ. τ. Δ. ““ῬῸΓ Π6 δίγαοκ Ηΐτα τὴ 6 
ἢγβί, ἃ8 ἢ6 δάνδποθά, οἡ 1Π6 Ὀγθαᾶϑί, πθᾶσ 16 τίσῃξς μᾶρ." Α5 το- 
Βαγὰβ 1Π6 ἀουῦ]8 δοουβαίϊνθ, μὲν ..,. στῆθος, ΘΟΠΒΌΠ ποῖθ ὁπ θοοΚ 

ἴ., 236.---ὠἀντικρὺ δι. ““Ουϊΐθ (Ὠτουρσὰ.᾽" ΟΟπΒῈΪ: Οἰοσϑαγῳ οη ὈοοΚ 
1Π|., 869.---αἴγειρος ὥς. “ΤὐΚΘ ἃ ρορίαγ."-- ῥα τ’ ἐν εἰαμενῇ, κ. τ. 
“ὙΜΒΙΘΉ, ΠΑΠΊΘΙΥ, ΠΠΔΥ̓ Πᾶνθ Ὀ66ῃ στον ηρ ἴῃ [Π6 τηοὶϑὲ σταβ8 ἰαπὰ 

ΟΥ̓ ΒΟΙη6 ΘΧίθπβίνθ ΤΠΔΥ5}.᾽" ΤῊ ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ ἰαχὶ Πᾶ5 πεφύκει, νγὨ] ἢ 

Ἠδτιηδηη ἀθοϊἀ θαυ σοπάθιηΠ8, “ ἐπιροτ εοἰὶ ἐπῖηι, φιιοάψιε εοάδηι τεάϊξ, 
Ρἰμδφιιαπιρετζεοίε τιδιι5 ἴηι ἰαἰδτι5 ἰοοὶδ ρίαπε πιοηπβίγιοδβιιδ [ογεῖ, φμῖρρε 
ψμο εσετία ργαίευ ἐδηιροΥ 5 ραν ἀδδὶρπαγείιτ." (Οριιδο., γο]. 1Ϊ., Ρ. 
44.) Ἠδθ ἱ{μογθίογ βυσσαϑίβ πεφύκη, ῃϊο 76 μάν δοοογαϊ ΠΡῚῪ 

δἀορίοά, ἐῃΠουρσἢ ορροββϑα ὈΥ ϑρι{2ηθγΥ.---εἰαμενῇ. ἌΝ πάνθ ΓΟ] νὰ 

Βυϊζίτηδηη ἴπ σἰνίησ 1ῃ185 ψοσὰ {Π6 βιηοοῖίῃ ται ϊησ. (Οοηβαὶ 

Οἰοδβατψ.) ἴὰ ἀρρθᾶῦβ ἴο ἀθηοίθ ἃ ρίθοθ οἵ πηοὶβί στγὰββ ἰδηὰ, ἃ 

τηθδάονν, ΟΥ Ῥαβίῃσο, Β ἢ ἃ5 ἰ8 σΘΠΘΓΑΙΥ͂ Β6Θ ἢ ΔΙΟΌΠ ἃ ΓΠΟΓΆ55 

(ἔθη66, ἰῃ ἩΟΠΊΘΥ, ἰΐ ἰ8 ΑΙ νναΥ5 εἰαμενὴ ἔλεος), ΨΏΠΘΥΘ ΡΟΡΙΔΓΒ σΤΟΥ, 

δηᾷ ἱππΌΓη Δ 0186 Ποτάβ [66 ; ὙΠ 16 Ἰαίθυ ροϑίβ (8485 Αρο!!οπίαβ, ἢ, 

1202, ἃπὰ Ποιηοβϑίμθηθβ {π6 ΒιΠγΥπίδη, ἰπ ϑίορλ Βυς., 5. υ. Ἡραία) 

(411 αἰβὸ ὈΥῪ 118 πατὴρ ἰγδοίβ οὗ Ἰαπὰ ννῃϊοῆ ἂγθ βοοάβθα, ἰῃ νυ ῃϊοΐ,, 

ὨΟΘΥΘΥ, γὸ 8566 ἰῃπαΐ {Π6 στουπά οὗὨ {{|5 ΙΔ ΛΘΥ ἀβᾶρθ 18. 51}}} 1ῃ6 

ΒΔΠ6 ἰάθα οὗ ἃ ον ραβίυσα ἰαπά, Βουηθί 68 Θη  ΓΘΙΥ ὑπάθυ νγδῖθσ, 

δηἃ ΒοπΊΘ Ϊ Π|65 ἃ στθθη τηθδᾶονν. (ιεέέηιαηιπ, [,οαὶϊ., Ρ. 826, δα. 

ΕἸϊδλίακε.) Ὶ 

484--488. λείη, ἀτάρ τε, κ. τ. Δ. ““Βιηοοίῃ, γοῖ ὈΓΑΠΟἢ65 4150 Πᾶν 6 

στόν ὈΡΟῸΠ {Π6 ΥΘΙΥῪ ἴορ οὗ ἰ1. ΤΠΘ Ροϊηΐ οὗ 1{Π6 σομηρδυίβοη ἤΘΥΘ 
85 Ὀ66η νγῈ}} σίνθη ὉγῪ ΗοθΌ65, ἃ5 φυοΐϊοά ὉγῪ Ῥορθ. ““Ηοσηθσ," "6 

ΥΘΙΏΔΥΙΚΒ, “ Ἰπ πα θα ΠΟ ΤηΟΥ6, ἴῃ 115 ΡΙα66, ἴδῃ ἴὸ ΒΏΟΥ ΠΟῪ σοηθ- 

ἰγ 106 Ὀοὰγ οἵ ϑ᾽ ποῖ υ5 ἀρρθαγθα ἃ5 Π6 ἰαῪ ἀθαά ἀροπ [6 θδηΚ οὗ 

16 ϑ'οδιηδπάδυ, βίγαϊ σης ἀπὰ 14}}, συ ἢ ἃ ἴαῖγ μοδᾶ οὗὨ δαῖγ, Κ ἃ 

βίγαϊσῃξ ἀπὰ 141} ρορίδασγ, νι [η6 ὈουσἢΒ 51} οἡ ; δπὰ ποῖ δἵ 8]} ἴὸ 

ἀθβουῖθθ 1ῃ}6 τη ΠΟΥ οὗ Πἰ5 (ΔΠἰησ.᾽--ἁρματοπηγὸς ἀνήρ. “Α οΠατ- 

ἰοΐ-τ Δ Κοτ." ΓΑΓΘΥΔΙΥ, “ἃ ομδγο-οοτηρδοίίησ τηδῃ,᾽" ---ἐξέταμ᾽. “Ηδ5 
ουΐϊ ἀονγη, 85 6 15 ψοῃΐ." ΤΠ6 δουὶβί 18 θυ διῃρὶουθᾶ ἴο ᾿ἱπάϊοαΐθ 

νηΐ 0Π6 18 τυοηΐ ἴο ἀο ἴῃ {πΠ6 σουγβα οὗὨ "ἷβ ἀν ἀνοσαίίοπβ. ΤῊΘ 
Βᾶτη6 ἰάθα Οσουγβ ἱπ κάμψῃ, ἱπητηθάϊαίο!Υ {[Ο]]ουγίησ.---ὄφρα ἔτυν 
κάμψῃ. ““Τμδαΐ Π6 ΤΩΔΥ Ὀδπὰ ([1) ἃ5 ἃ [8]106.᾽ 16 γα], “Τα ἢ 6 
τΔΥ Ὀ6 πα ἃ {6]106.᾽ ΤῊ [8]|106 νγᾶβ ΘΟτηΠΊΟΠΙΥ͂ τη846 ουὔϊ ΟὗὨ ΒΟΙῚΘ 
ΒΘ χίθ]6 ἀπὰ οἰδβίϊο νγοοᾶ, βιοἢ 85 ΡΟρΙΔσ, οὐ 16 νυ] ἄρ, ννϊ ἢ τγᾶ5 
8150 υϑϑἃ (ὉΓ {Π6 τίπι οὔ ἴπ6 οματίοι. Ηθδὲ νγᾶβ δρρ!ἰϑὰ ἱπ ογάθυ ἴὸ 
ρτοάμοθ 1η6 τϑαυϊβὶίθ ουτγαΐατθ. ΤῊΘ {6106 νγᾶβ, μουν υοσ, οοπη- 
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Ροβεὰ οὗ βαραζαίβ ρίβοεβ, οδ]]θα ἃγοβ (ἀψῖδες). Ηδϑιοᾶ δυϊάθηΐν ἴῃ 

ἰθπαθα ἰο γϑοοιημηθηᾶ ἐμαΐ ἃ ὑγῆ661 βῃουαὰ οοηβίβί οὔ 00, ρίθοββ. 

(Ο;., 430.}.--Ανθεμίδην. ““8οη οὗ Απιδϑηγίοῃ." (Οοιηρᾶγα ᾿ἰπρ 

4173.) ΤῊΘ ΓΏΟΓΘ υ508] Θρὶς ἔΌτπι υγοῦ]ὰ ὃὈ6 ᾿Ανθεμιωνιάδης. 

489-493. τοῦ δ. ἈἘρίδτιγίηρσ ἴο Α͵αχ. ΑΔ.Ι5 τϑραγὰβ.Π6 δπιρίου- 

τηθηΐ οὗ {86 σϑηϊῖνθ ΠΘΥΘ, ΘΟ ποίθ θη 1ἰη6 100.---καθ᾽ ὅμιλον. 
“«ΤὨΤΟῸΡῊ {Π6 Τῃτοηρ." ---Αεὐλήκει. ““Βίτυοκ." ΤΠ6 ρῥ]υροτίδος 15 

ΘιηρΙου θα ΠΘῚΘ ἴο ἀθποίΐβ στρ ἀν οὗ αοίΐοη. Οοηβυ ποία οὴ ὕοοΚ 

ΠΟ, 221, ἀπ σομραγθ Βεγπλατάν, Ῥῆξδεμ:, ϑψηξ., ῥ. 980.--- βουδῶνα. 
“Ἴη 1Π6 τοίη." --ὥν»νέκυν. Τὴ ΘΟΙρΡΒΘ οἵ ϑμηοϊβίυ5.- ἀμφ᾽ αὐτῷ 

“Ὅροη ἰϊ,᾽ ὁ. 6.5 ὍΡΟΙ [ῃ6 ΘΟΥΡΒΘ οὗ ϑἰτηοϊβίῃ. 

494-501. τοῦ ἀποκταμένοιο. ““Οἡ δοσοπηΐ οὗ ἐμ] ὁΠ6 Βαγΐπσ θ66π 
5βἰαῖη.᾽" Αοτῖϑί τῃηϊάἀ]6 ραγεοῖρ]θ, νυ ἃ ραββίγα τηθαπίησ. Α8 τοὸ- 

ϑατὰβ 1Π6 σϑηϊίνθ Π6ΥΘ διωριουθά, οοηβαὶδ ποίθ οη ὈΟΟΚῚ., 499 .--- 

κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ. ““ Αὐταγθὰ ἴῃ βαβῃϊηρ Ὀγα55.᾽ Οὐβεένθ 

1πδὲ κορύσσω ὮΘΥΘ ΤοΐεΥ5 ἴο 1018 Θηζ γα δαυϊρτηθηΐβ.----στῇ δὲ μάλ᾽ ἐγ- 

γὺς ἰών. “Απάὰ σοίϊηρ ΥΕΙΥ͂ ΠΘΔΥ, ΒΘ ΤΟΟΚ ΗΪβ5 βίαίΐοη ({Π616).᾽.- 

ἀμφὶ ἕ παπτήνας. ““ Ἡανίηρ ἸοοΚοα ΘΔΥΘΙΌΝΥ δτοιιηὰ Ὠϊτη." ΟὈβοσνα 

τῃαΐϊ παπταίνω Ὦ6ΤΘ ἀδποίαβ ἴο Ιοοκ ψ] ἢ ἃ οατοία! ἀπ ᾿παυ  γη σ ΘΥ6, 

1ῃ ΟΥΘΓ ἴο 5Βθ]θοῖ ΒΟΙῺΒ ἢΐ απίασοῃϊβί. ΟθμραγΘ ἢοΐθ Οἢ Υ6 56 3571 

--ὑπὸ κεκάδοντο. ““ἈΘΟΟΙΘα Ὀδίοστθ Ἠϊπ)." 121|}6ΥᾺ}]}Υ, ““ ὈΘμθδίἢ 

(ὨϊΠη),᾽} ὁ. δ.» ὈΘμθδίἢ ἢΪ8 ἰθυυ τῆς ΔρΡρΘΆΤΔΠΟΘ.---Αδυδόθεν. ““ΕΤυϊΏ 

ΑΡλγάοβ.᾽" Τῇ ΤΡίδΥΘΠΟΘ 15 ἴο {η6 Μίγβίδη οἱἵυ οὗ {Π15 πδπ16, θοῇ 1Π6 

᾿Αϑβίδις οοδβὲ οὔτ Ηβ]]θβροηῖ. Ἀσοογαϊηρ ἴο ὁπ6 οὔ {Π6 Βοῃο  δβίβ, 
ῬΙΠ Ὠδα ἃ βία ΠΟΓΘ, ὑυῃϊοἢ ΘΘΠΊΟΟΟΟῚ ΞΌΡΟΥΙ πη πα 6α.---παρ᾽ ἵπ 

πων ὠκειάων. “τότ [Π6 ἢδθοϊ ΓΔ Γγ685,᾽ 1. 6., ἵτοῃ Καϑρίησ 186 ἢδθεὶ 

ΤΏΔΓΒΒ. : 
502-804. κόρσην. ““Οἡ [Π6 ἐθΠρ16." Οθηβυὶ ποίΐθ οὴ θΟΟΚ ].. 

290.---ὐ δ᾽ ἑτέροιο, κ. τ. Δ. .““Βαΐ 1ξ, {πΠ6 Ὀτάζθη μοϊηΐ, ραββϑα [τοι σὶν 

1Π6 ΟΠΘΥ ἰθιηρ]6." --Δτὸν δὲ σκότος, κ- τ. Δ. Ἐδρθαϊθα ἔγοτη συ ϑυβθ 

401 .---δούπησεν δὲ πεσών, κι τ- Δ. “6 τηδ46 ἃ ἤδᾶνΥ 5ουπά 85 ἢ 6 

[61}, δηὰ ἢ ἷ5 διτηβ οἰαπρσθᾷ ἀροη μἰπι.᾽ Ι{ 15 ᾿ηροββίθ]θ το ἀ0 }1.5- 
εἶςθ, πῃ ΟΥ̓ ἰαησύαᾶρθ, ἴο 1πΠ6 οποπηδίοροοϊαβ ἰΒ {15 γθῦβθ. πυ δἱ- 

ἐοιηρὶ οὗ ἐμ6 Κη νγου]ᾶ ΟὨΪΥ ἐδγγηϊηαΐθ ἴῃ [ἢ)}6 τ] ο]ΟΌ5, ἃ5 ἴῃ ἴδε 

[Ο]]ονγὶπα νθυβίοη ὈΥ ἃ ΕὙΘΠΟὮ ΒΟΠΟΪΆΤ: "1 δϊ ἄομρ θη ἐοπηθδηξ, οἱ 
865 ΔΥΠῚ65 ἤγρηϊ ἀγα 501 1υ]. ((Ἰα58. «]οιιγη., γ0]. 1... Ὁ. 2320.) Νεὶ 

1Π6Γ τηυϑὲ γγ6 1411 ἰπίο {6 5 ΠσΌ ΔΓ ΘΥΤΟΥ Οὗ [Π8 δυΐποῦ οὗ {πΠ6 ΤΙ͵θδ- 

ιἰ56 οἡ {η68 Ῥορδίτυ οὗ Ηοπιοῦ (ε4. Βατγηεϑ, Υ0]. 1.9 ᾿. 38, ὁ 6), ῆυ 

ΒΌΡΡΟΞΘΒ5 {παΐ. ΗοΙηΘΥ ΠἰπΊ56 1 ἱπυθηΐϊθα βυοἢ [ΌΥΤη5 85 δουπέω, ἀρα 
δέω, ζα., νι ϊοἢ, θΘίΌΓα ἢἷβ5. {ἶτηθ, μα πὸ δχἰβέθησθ ἴῃ 1η6 Ιδησυαρα ' 

δ058-5δ08. χώρησαν ὑπὸ. “ἀνα νγΥ Ὀδίοτθ μίμη." ΟΟΘΉΒΕΪ ΠΟ 8 
Ὁ; γψοΥβ6 497.---᾿Αργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο, κ τ. Δ. Οὔδοτνέ 
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, ἴπδὲ 1ὴ6 ἤπᾶ] 5.118 016 ἱπ μέγα 18 ργΘβθυυ δα ἔγομ δἰ ἰϑιοη Ὀγ τ 6 ἀἰ- 

δατημηᾶ ἴῃ ξέαχον, ἃπα 15 {6 η Ἰθησίῃθηθα ὈΥ̓ 1ῃ6 ἃιβίβι. ΤῊΘ ἤπαὶ 

Βυ} 016 ἱπ ἴαχον ἰ8 αἰβὸ Ἰθπσιῃθηθδὰ ὈΥ 1Π6 ροβιἐἰοη τηδὰθ υνττἢ τἢ 0 
αἰσατητηᾶ ἴῃ Βερύσαντο.---ἴθυσαν δὲ πολὺ προτέμω. ““ Απὴ 1Π6ΥῪ ρτεβ8- 
δα τρις οηνναγά, ΓᾺΓ ΤΟΥ͂Θ. ἴῃ δάνδποθ.)" - Περγάμου ἐκ κατιδών. 

“ΤιοοκΚίηρσ ἀουγη ἐτότη 116 οἰΐδ6] οὗ ΤτοΥ." ΒΥ {π6 Πέργαμος ἰ5 
τηθδηΐ {Π6 οἰΐδ 6], ΟΥ̓ ΔΟΙΌΡΟΙ 5, οἵ ΤΊΟΥ͂, ὮΘΙΘ ΑΡΟΪ]ο, (μ6 βιθδά[αϑβί 

δυδγάϊαπ ἀξ οὗὁὨ ἴπ6 Ττο͵δηβ, μδὰ ἃ ἰθῖηρὶθ. (Οογραγθ θο0οΚ ν., 

446). ἴῃ ρ]δοθ οὔ (ῃ8 οοπηηοη γϑδάϊηρ ἐκκατιδών, νγθ αν τυ τθη 

ἐκ Βθρδγδίθιυ, υυϊτηι ΟἹ ἂπὰ ϑρί Ζπου, ἀπ παν ρσίνθη ἰΐ, νι 106 

Ἰαϊίθυ, 1η6 δοσθπίυδιοη οὗ ἃ ργθροβί(ἰθὴ Δ Ι͂ΘΥ 18 6856.--- Τρώεσσι 

δὲ κέκλετ᾽ ἀΐσας. “Απάὰ δᾶνίης βῃουϊοα ουΐ, ἢ6 οαἰδὰ ὑπίο 1ῃ6 
ΤΙο͵Δη5.᾽ 

809-510. ὄρνυσθ. ““ΑΥ̓ΟΙΒ6 ΥὙ6,᾽ ὁ. 4.) ὮΡ δηᾶ θ6 ἀοϊην.---μηδ᾽ 

εἴκετε χάρμης ᾿Αργείοις. “ΝΟΥ γἱ6 14 {μῃ6 Ὀαΐ1|6 ἰο {η6 το κβ." 
ΜΟοΥΙΘ ΠΕ ΥΔΙ]Υ, “’ ΠΟΥ ΒΏΤΙΩΚ ἔγοια [η6 σῃξ [ὉΓ (ῃ68 αγΥθθβ.᾽ --ἐπεὶ υὖ 

σφι, κι τ. Δ. ΤΠ6 σοηδίγυσίίοη 15 ἐπεὶ οὔκ ἐστί σφι χρὼς λίθος οὐδὲ 
σίδηρος. ΟΌΒΘΙΥΘ Παΐ σφε χρὼς ἰ8 ΠΘΥΘ “Τῃ6ὶγ ἤθβῃ.᾽ --ἀκνασχέσθαι. 
“ΤῸ ΒοΙ]α ουΐ ἀραϊηδί." Ἐαᾳαυϊγαϊθηΐὶ ἰο ὥστε ἀνασχέσθαι.----βαλλομέ- 
νοισιν. “«ὙΨΏΘη βίτυοκ.--ποὺ μὰν οὐδ. “ΝοΥ ἱπάοθᾷ,".---πέσσει. 
"ΗΘ ὈτοΟαΒ ΟΥ̓ΘΥ.᾽ 

κυδίστη Τριτογένεια. ““ΤῊΘ τηοϑβὲ ρ]οτίουβ Τυϊζο-θογη." Απ δρί- 
τοὶ οἵ Μίπουνα. (Οοπβοὶ Οἰουδδατγῳ.)---ὖθι μεθιέντας ἴδοιτο. ““ὙΥ  Θτ- 

ΟΥ̓́Θ 56 5807 (ῃθῖη τοὶ αχίησ." ΟὔΒΘΥΥΘ ἐπ6 ρϑου τ ἔἴοτοθ οὗ ὅθι 
νυ τ 1η6 ορίαἰίνο, αηὰ οοηβυ] ποίθ οα ὈΟΟΚ 1Ϊ., 188. 

817-826. ἔνθ' ᾿Αμαρυγκείδην Διώρεα, κ. τ. Δ. “Τῆθη Ἐδίθ 5Πδοῖ- 
Ι6ὰ Ώίοτθ8, ϑοη οἵ ΑἸμδυυποθῦβ.᾽ ΟὈΒΘΥΥΘ ὮΘΙΘ 6 ΡΘΟΌΪ ΓΙ ΡγῸ- 

Ρτ θέν ἴπ ἐῃ6 διηρὶουμηθηΐ οὗ ἐπέδησεν. ΤῊΘ γϑυῦ ῬΥΟΡΘΓΙΙΥ͂ ΠΊΘ8Π5 ἴ0 

ΒΙΙΔΟΚΙΘ οΥ ἔδείου [Π6 ἔδοϊ, ἀπά Εδΐθ ἱτηρθα 88 [ῸΓ Βΐτα [η6 τηονϑιηθηΐβ 

οἵ οχἰβίθποθ, ᾿8ὲ 85 106 θ᾽ ἱπῆϊοϊθα οἡ 1Π6 8ηΚ186 βίορβ ΗΪ5 ρῇγβ- 

ἴσα] ῬγΓΟΡΤΘ55.---χερμαδίῳ. 'ΤῊΪΒ 8 σΈΠΘΓΔΙΥ ΒΌρΡρΡοβθα ἰ0 τηθδῃ ἃ 

Βδηἀ-βίοῃθ, [πῇ 18, ὁη6 ἤτον ὈΥ παπᾶ, ποῖ ἔγοπη ἃ το πθ ; Ὀὰϊ 

1ῃ6 ἀουϊναίίοη ἔγοπι χείρ, ἴο Ξαρροτί 118 τηϑδηΐηρ, ἰβ ὙθΘΥῪ ἀουδθεζα!. 

11 ἰβ Ὀθίιου 0 Τϑίδυ {Π6 ἴθττῃ (0 ἃ βίοῃθ σϑηθαι!Υ. --- Ἰμωδρασίδης. 

κ᾽ ΒΘ π ΟΥ̓ ΤΤηὈγΑ585.᾽"---Αἰνόθεν. ““ἘΥΟΙη ηυ5.) “ΕΠ ννᾶ8 ἃ ΟἿ 
οα {86 οοᾶβὲ οὗ ΤΏτγασΘ, δ {Π6 τηουτῃ οὗ [Π6 Θβϑίματυ ἐουταθα ὈΥ ἱῃρ 

Εἴνον Ἠθθτγυβ. 

λᾶας ἀναιδὴς ἄχρις ἀπηλοίησεν. ““ΤῊΘ ΥΘΟΚΙ655 βίοῃθ θη ΓΕ 

ΟΥ̓ Βἢ6α.᾽ ΟὈΒΘΥΥΘ [ῃ6 ΡΘΟυ τ ρτορτί θυ οὗ {η6 δρίτπϑὲ ἀναιδής, ἃ3 

ἱπαϊσαϊίησ ἃ πηΪ55116 {πὲ 6 θὰ 8 ποῖ 1ῃ6 βυῆβοτγίησ νῃϊοἢ ἰδ Ἰπῆϊοίβ. 

ΒΟΠΊΘ, νυ ἢ 1655 σογγθοίηθβ8, σῖν ἴὉ ΠΘγΘ {Ππ|0 βία πὶ ποδτίοη οὗ “ πηοη- 

βΐἴγουβ."--ὁ δ. “Βαϊ 1Π6 οἰπθγ."---ὖς ῥ᾽. "“ὍΤῊΘ ΘΠ6, παρα θὶν. νῃο. 

Ἐε 
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--ἐκ ὃ ἄρα πᾶσαϊ, κ. τ. Δ. ““Απᾷ {ΠοΙΘΌΡΟΠ 8}1} πὶ θονγ 615 συβιιοᾶ 

ἐοτίἢ ὕροη 1Π6 στουπά.᾽" Μοτδ 16 ΓΆ]}]}ν, ““ ΡουΓΘα {ΘΙ 56 ν 685 ἑοσί ᾿" 

ΟΌΞΘΓΥΘ {Π6 Δ}}1ϑγαϊΐοη ΠΘΥΘ ἰη γύντο χαμαὶ χολάδες, ἴῃ6 Ξουπά θ6- 

ἱπρ ᾿Ἰηϊθηἀθα 85 δἃη 60 ἴο {Π6 56η56. 
δ21-586. Θόας. ΟὈΟΙΏραΥΘ ὕΟΟΚ ἰϊ., 638.---ἐπεσσύμενος. ΤἢΘ 

ΘΟΙΩΠΊΟΗ Ταδαϊηρ 15 ἐπεσσύμενον, ΜΜΠΙΟΙ ΘΡΙΓΖΏΘΥ τοίϑϊηβ ; Ὀὰΐ ἐπεσ- 

σύμενος, ἴῃ σοπ]θοΐαγα! οιηθπάδίίοηῃ, ἰβ ἀθοϊ θα] ργθίδσαθ]θ. Α5 

ῬΙΓΟΙ5 ννγὰβ Οσουρί θα ἴῃ ἰταηβῆχίησ Ὀίοτθβ, λς ἀἰὰ ποῖ τυβὴ οα, Ὀυΐ 

ΤΏοαβΒ. ϑοπΊ6 δαϊτίοηβ, ραΐη, Ὀθσὶπηΐϊησ ὙΠ [Πᾶΐ οὗ 1542, αν 

ἀπεσσύμενον ; Ὀυΐ ἀπεσσύμενον Ταίδτ᾽8 ἴ0 ὁπΠ6 ἀδρατγίίησ, νυ ἢ οδη- 
ῃοΐ Ὀ6 5εϊά οἵ ΡιΙγοῦβ, 0 ἢ6 τϑοθῖνθὰ 1{ῃ6 σσουπηα ἴπ 15 ὈΓΘδβί.-τ 

ἀγχίμολόν οἱ. ““ΝΟΔΓ ἴο Ηἰηι.᾽ ---ἐρύσσατο δέ. “" ΤΏΘη Π6 ἀτον.» 

ἐκ δ᾽ αἴνυτο ϑυμόν. ““Απᾶ ἴοοκ ἴτοηι Πἰπὶ [1{8.᾽ 
οὐκ ἀπέδυσε. “68 ἀϊά ποΐ 5{τ|ρ οὔ" ΟὈΙΡΑΓΘ ποΐθ οἢ Υ̓Θ786 

465. --- ἀκρόκομοι. ““ΤῊΘ Πδτ- σον ηθα,᾽" 1. 6., ἢ ΠδΙΓ οη {Π6 
ΟΥΟΜῚ ; 8η δρὶποϑΐ οὗ 1Π6 ΤὨτασίδηβ, νῆ0 Οἱ ΠΟΥ {ἰ6 ἃ Ἂρ ΤΠΘῚΓ ὨΔΙΓ 

'π ἃ ἰορ-Κποῖ, κ 186 ἀποίθηϊ Ἑθιτηδη8, πᾶ ΞΟ0ΠῚ6 οὗ 1Π6 ΤΑγΐΑΥ 

{1065 δἱ 1Π6 ργθβϑηΐ ἀδύ, Οὐ 6186 Βῃανδβα 8]}] {Πθὶγ ἢθδᾶ δχοθρί 1Π8 

οτόνγῃ, ΚΘ βοιηδ οὗ οὐγ Νογίῃ Αἰηθγίσδῃ [πάΐαπβ. ΤῊΘ Ἰατίθγ, πηοβὲ 

ΡΓΟΌΔΌΙΥ, 15 1ῃ6 Τῆογα σοτγθοῖ θχρίηδίϊοη.---ὠπὸ σφείων. ““ Ε͵ΟΙῃ 

1Π 6 1η.᾽ ὁ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη. ““Βυΐ Π6, Βαγΐὶηρ σίνϑη στουπᾶ, 

νγὰ8 ἀγίνθη Ὀ80Ἐ,᾽ 1. ε., γϑίϊτίησ, νν85 Τρ ]βϑα : Οὐ, ἃ85 ΒΟΙῊΘ βαρ δίῃ 

1, πελεμιχθεὶς ἀνεχώρησε, ἴ. 6., πανῖῃσ θ6Θῃ ΤΟΡΕΪΒΘά, τοίϊσθα. Οὐ- 

ΞΘΙΨΘ ἰῃδΐ πελεμέχθη 1ἸΠΘΥΔΙΠΥ͂ ΓΠΘΔΠ5 “νγὰβ8 5 Κθῃ." 
537-544. ᾿Επειῶν. ΤΠ ΖΕ το] Δ η5, ποιὰ ΤΏΘδΒ μ88 οσοτηηδηᾷθα, 

Ὀεϊοησοά ἰο {Π6 βίθπι οἵ 1η6 Ἐρεϊ.---ἔνθα κεν οὐκέτι ἔργον, κ. τ. Δ. 
“ΑἹ {Πα Π1Π16, ἃ τη Πᾶν] ΘΟΙῚΒ ἴῃ, ἡγΟ]ἁ ΠΟ ἸΟΏΡΘΙ Πᾶν ου πὰ 

ΤΑ} ἢ 1886 δοίϊοη.---ἶτ᾽ ἄδλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ χαλκῷ. ““ 511} 

ἔγθα ἔγοιπ αἰβίαπε ὈΪονβ, δηὰ ἔγθα ἤτοι βίγοκεβ δ μαμὰ νυ [ῃ8 

ΒΠΔΥΡ ὈΓΑ55.᾽ ΟὈΞΒΘτυΘ 1Π6 ἀἰδίϊποίίοπ ἤΘΓΘ Ὀδίννθθη ἀδλητος ἃπὰ 

ἀνούτατος. (γοϊῇ, αα ἰοε.})--δινεύοι. ““ΘΠΟΙ]α 5[10}} ἀθουΐ."---αὐτάρ 
«Απα.᾽" ΤῊΪΒ ρδυίο]θ ΠῚ ἰ5 ποῖ ἱπίθηἀθά ἴο πηατκ ἃν Ορροβίτίοη, 

θὰΐ ΤαΙΠΘΥ ἴο ΘΟΠΠΘΟΐ- ΤΟΥ͂Θ ΟἸΟΒΘΙΥ. (δέαάείπιαπη, αὐ ἰος.)ὺ βελέων 

ἐρωήν. ““ΤὮΘ ΤΌΒἢ οὗ 1Π6 ἀατγίβ.᾽""---πολλοὶ γὰρ Τρώων, κ. τ. ἃ. ΤῺΪ8 

δηᾶ (Π6 βΒυσοδοδάϊηρ γθῦβ6 δ΄ ὙΘΤῪ ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ 1Π6 ἰαβίθ]6ββ δϑάϊξοη 

ΟἹ ΒΟΠ16 τῇδρβοῦϊϑβι. 



ΝΟΤΕΒΟΝ ΤΠΠ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ. 

ΑΒΑΟΜΕῈΝΈΤ. 

ΤῊΒ ΛΑΟΗΙΕΝΕΜΕΝΤΒ ΟΕ ΠΙΟΜΕΡΕ. 

ῬΙΟΜῈΡ 3, ϑϑίβίθα ὈΥ Μίπογνδ, ΡΘΥΓΌΥΠῚΒ γΟη6Γ8. ἰπ [18 ἀΔΥ 5 
θα.116δ. Ῥαηῃάδτγιβ νου 8 ὨΪπὶ ὙΥ1} ἀπ ΦΥΤΟΥ͂ ἢ δὰ {ῃ6 σοσάρ88 
δΌΓΘΒ ὨΪΠπ), ἀη ἃ ΘηΔΌ]65 ΠΪ ΠῚ 4150 ἴο ἀΐἴβοθύη σοὰβ [ὙῸΠῚ τηοσίδ]β, Ὀὰ"ἤ 
ΤΟ 18. ἢ ΠῸΠΙ σοηΐθπαϊηρ νν 1} ΔΠΥ ΟΥ̓ {Π6 ΤΌΓΠΊΘΙ, Θχοθρίϊησ 

γϑηι5. “ΖΦ π688 ᾿οἰπβ ΡαπάδτυΒ (0 Ορρο86 Βίιη, Ραπάδγυβ ἰ5 ΚΙ]16α, 

δηα ῦηθα85 15 ἰπ στθαΐ ἀδησθου, θὰΐ 15 βανϑᾶ ὈΥ 1ῃ6 «πον θηζίοη οἵ 

γϑηυ8, ΨηΟ, ΠΟΥΨΘΥ͂ΘΥ, ἃ8 506 18 ΓΟ ΠΊΟΥΪΏΡ ΠΟΙ 501 ἴγοιῃ ἴῃ6 ἢρῃξ, 

ἰ5 ννουσπα θα οἡ 1Π6 νυγβϑὲ ὈὉΥ Ὀίοτηθάθ. Αροῖο βθοοηᾶβ ΠΟΥ ἴῃ 1Π6 
ΓΟΒΟΈΘ, δηά αἱ Ἰδησίῃ ΘΑΥΓΙ65 ΟΠ Ζ  ηΘ 85 0 ΤΎΟΥ, γΏΘΓΘ ΠΘ 15 μῃϑαϊδὰ 

ἴῃ {Π6 ἰΘπηρ|6 οὗ {Π6 »οα ἰπ {ῃη6 Ῥογρᾶιηυβ. ΜδΥβ γᾺ 1165 {Π6 Τ͵Ο͵ΔηΒ, 

δηᾷ αβϑἰβίβ Ἡθοΐου ἴῃ τηακίηρ ἃ βίαδπη. [Ι͂ἢ 1Π6 τηθδῃ {{τη6, ΖΕ Π6 85 

15 Τϑβίογδα ἴο 1ῃ6 6], δπὰ 1η6 ΤΎοαηβ οὐθυίῃγον" βθυθῦδὶ οὗ 1Π8 

Οτσθοκβ ; διποηρ [η6 ταϑί, ΤΊΘΡΟΙ ΘΙ. ἰ5. 5]αῖπ ὈΥ ϑαγρθάοη. 70πὸ 

αι Μίηθτνα ἀθβοθπηᾶ ἴο τοβίϑί ΜδΥ8Β; Μίποενα ποθ ΠὨἰοπιθᾶθ ἴο 

ὅο ἀραϊπβὶ {παΐ σοᾶ; Π6 {Π6ΥΘαροι γΟὰπα5 Πΐπι, ἃηα βθπᾶβ Ηἰΐπὶ 
δτοδῃίηρς ἴο Πθάᾶύθῃ. 

ΤῊ ἢγβι θ41{16 σοπίϊπ 658 ΤΠτοῦρἢ {Π|8 ὈθΟΚ. ΤῊΘ 566Π6 ἰ5 ἴῃ8 

ΒΔΙΩ6 88 ἴῃ [{ῃ6 ΓὈΤΙΠΘΥ. ᾿ 

1-4, ἔνθ᾽ αὖ. ““ΤΏΘΠ, ΤΟΥΘΟΥοΥ."--τυδείδῃ Διομήδεϊ. Ὠϊοχηθαθ 
18 ἴῃ Βϑίο οὐ (μῖ8 θοοκ. ὙΠῸ τϑρτοοῦ, νυν ἢ Π6 δά τϑοθὶνθα ἔγοτη 

Αραπιθηιηοη ἴῃ [ῃ6 ργθυϊουβ ὈΟΟΚ, βθϑιηδ ο αν ἢγθα ἢἷβ γθβθηΐ 

τηθηΐ, ἀπά ἴο αν ῥτγοϊηρίθα ᾿ἰπὶ ἴο, [ῃ6 Ρϑυ τᾶ πο6 οὗ ἢΪ8 γοῦ- 

ἀτγοὺβ δοίϊο 5 85 ὮρσΘ ἀδίδι θα, απ νυ ΠΟ ΓΘ, ἰη δοΐ, ἃΠ ΔΏΒΥΨΘΥ [0 

{μαὶ τϑρίοοῦ. (γὰάαίρῳ, αα ἰοο.)---μένος καὶ ϑάρσος. ““ΜΙρΕϊ ἀπὰ ἀα- 

τίη." ---ἰδὲ ἄροιτο. ““Απᾷᾶ τηϊρῃξ ὈΘΑΥ ΟἿ ΤΥ ΠἰπΊβο 1." --δαῖζέ οἱ. 
ὦ 5.6 ᾿Ιρῃϊοα ὑΡ [ῸΓ Πἰπι, ὙΠ6 σ᾽θατηβ οὗ ᾿ἰσῃΐ ἰμαΐ ἤδβῃ (Ότ ἢ 

ἔγοπὶ 1[η6 ὨΘΙτηθὺ ἂηα βῃ 16] οἵ Ὠοιηθθ ἃ16 τοραγάθα ὃ. 16 ρορϑέ 

ἃ5. 5Βίγθδιηΐηρθ οὗ τηδίθυίαὶ ἔγθ Κἰπάϊθα ἂρ ὈΥ 116 σοάἋᾶθδ885 ἤϑυβϑὶξ. 

6 ΤΟ] 5ἢ οὐ ἰοίβγη οὗ Ζοῖυ5, πὸ Ὀϊαηθα ΗοιηΘΥ ΠΟΥΘ, θθοδαξς 

πἰὶβ Πθτὸ Πἰτη 56] νγουἹᾶὰ ἤανθ θθ θη Ὀυγποᾶ ὈΥ͂ [Π18 ἢγΘ 18 ἀπυγουτῆν 

΄ 
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οὗ ποίΐ66, πὰ ὈΥ ΠΟ Τη68η8 Υϑαυϊγθα [ῃ6 στάνα τϑίαϊαίοη οὗ Ειβῖα 

1Πϊ5.-ττ- ἀκάματον πῦρ. “ΑΠ τὑπεϊτηρ γα," ὁ. 6.,) ἀποθαβίηρ,, ἱΠ6Χ' 

ΒιΔΌΒΕΌΙΘ. 

8-8. ἀστέρ᾽ ὀπωρινῷς. ““Τὸ {6 5[ΑΓΥ οὗ 5Β0ΠΊΠΙΘΓ." ΤΠ ἀορ-ϑβίαι 
ι5 τηθδηΐ ; ΟΔ1164 4150 5 ΓΙῸ5 (Σείριος), ἡ ΠΟ56 τὶβίησ πητκϑα 1Π6 θ6- 

δἰππίπρ οἵ ὀπώρα. ΒΥ ὀπώρα Μγὰ5 τηθδηΐ {Π6 ρατί οὗ 1Π6 ὑϑδγ ὃ6- 
ἔγγθθη {Π6 τἰβίηρβ οἵ 5 Γὰ5 ἀπ Αὐτοί ΓΕ, ΟΥ̓́ 'π ΟἾΠΘΥ νυ ΟΤά5, ἔΓΌΤΩ 1Π8 

τηἰ 416 οὗ 10]γ ἴο 1Π6 τηϊαα 16 οὗ ϑαρίθιηθθυ. Τηΐβ ὑοῦ] ἀμ ΘΓ ἴῃ 

ΒΟΙῺΒ ἄθρτθθ ἴο Οὔὔ ἀορ-αγβ. [Ὁ 15 τΟηΡ, {ΠΟΥΘίοσΘ, ἴο ΥΘηάθυ. 

ὀπωρινῷ ἈΕΙΘ ““ΔΙΟΓΏΓΙΩΠΔΙ,᾽») ἃ5 ΒΟΙῺΘ 40, βίποθ {Π6 ὀπώρα νγὰβ 1ῃ8 

ΡΙΌΡΘΓ 56450Π [ὉΓ ὈΟΐΠ 1Π6 Π6]α ἃπὰ {γ66 {τἰ5 ἴο τίρθη. ((ὐΟΙΏΡΔΓΘ 

]Ιάεοίογ, ὥἄδον ἀ. Καϊεπάαγ ἀ. Οτίεοϊ. τ. δηι., Ὁ. 18.)--- παμφαίνῃσι. 

“ ΘΉΪΠ6Β ἴῃ ΘΥ̓ΘΙΥ αἰΓΘοίΙ ἢ." ΒΌΙΏΘ τοδα παμφαίνησι, νγὶϊῃοαΐ [6 
ἐ ΒΒ βοτιρί; ἃ5 ἃ Ῥ͵Υ65. ἱπᾶϊσ. ; θὰ σΟη50}1} Οἰοββατυ.---λελουμένος 

Ὠκεανοῖο. “ΑἸΟΥ Πανίησ ὈΘ6π θαΐμθα ἴῃ Οσθδηαβ." ΒΥ Βανηβ 
θθθη θαΐῃθα ἴῃ ΟΟθδπὰβ 15 τηθδηΐ ἴο 06 Θχργθββϑθα [ῃη6 δρραγϑηΐ 

τἰβίησ σα {Π6 βίασ ουΐ οὗ [Π6 568, αἵ ψνμίο ρατιοᾶ ἰὉ 15. Ὀγσῃξοϑβι. 

Α5 τϑραγὰβ {πηΠ6 Ηοιηθυὶο ΟΟθδπι5, ΘΟΠΒῸ] Πποΐθ οα ὈΟΟΚΊῚ., 438. -- 

'ὭὩὭκεανοῖο. Μετ οὗ θαϊῃίηνσ, νναβιησ, ἄο., οἴη [ΔΚ ἃ σϑηϊ να ἴῃ 

ΡΟΘίγΥυ, δηἀ Θβρθοίδ!!Υ ἴῃ 1Π6 ἘρΙσ Ιαηστιιασθ. (Καδπετ, νο]. 1ϊ., ρ. 

182, αγηι. ε(.)---ὧρσε δέ μιν. ““Απᾶ 5Π6 υγραᾶ Βίτῃ ὁη."--Ῥὖθι πλεῖ- 

στοι κλονέοντο. ““ΥΏΘΙΘ 1Π6 στοαΐθϑί ΠΌΓΉΌΘΥΒ ΘΙΘ ἴῃ ΘΟΙΏΙηΟ- 

το. » 

9--18. ἦν δέ τις, κ. τ. Δ. ΤΠ6 ρορὶ ἢγβε ργοσθθαᾶβ ἴο γϑ]αΐθ {Π6 θη- 

σΟυπΐου οὗ ΠΙοπηθαᾶδ ἢ Π6 50η8 οὗ Π.ᾶγ65.---Δάρης. [{ 15 ΔΟΒΌΤαΙΥ 

Ρτϑίθηαβα ὈΥ 50Π16 οὗ ἴη6 δποίθηΐ ὑυΥ 6 Ὑ5 {Πᾶΐ {Π15 ΤΠ άγ65 σγγοΐθ Δ 

ΠΙᾺ, ΟΥ̓ ὨΙΒίΟΥΥ ΟΥ̓ 8 Τ͵Ο]ΔΠ ὙΓΆΓ, ἴπ ΡΓΟΒΘ ; 8πά “)]αη ἀΒΘΌΓΘΒ 

5 (Κ΄. Η.. ΧΕ, 2) 1Παΐ 11 51} δχιβίβα ἴῃ ἢἰβ ἀαυ. ΤΏθγα οἂπῃ Ὀ6 ῃ0 

ἀουὺί τ1πᾶΐ “ΕΗ Δ νγὰβ ἀθοοθίνθα, ἂἀπὰ {πμᾶΐ [Π6 σσοσκ ἴο ΒΟ ἢ 6 

ΤΟίδοβ νγὰβ {Π6 ΘΟΙΠΡΟΒΙΓΠΟη Οὗ ΒΟΤῚΘ 5Ορ!ἶβί οὗἉἨ ἃ τη 6ἢ ἸΔΐΘΥ ἅ56. 

Α 1ιαἴϊη ΟΥΚ οχίβίβ αὐ [η6 ρτθβθηΐ ἀδὺ ἀπᾶρυ [Π6 πδιηβ οἵ Πάγ68, 

πὰ οἡ {Π6 βυ)θοῖ οὗ ἴῃ6 Ττοδη νγασ, Ὀυΐ ἴζ 15 ἃ ρτοάποΐοῃ οὗ {Π86 

νν ἢ σΘηΐίυΥΥ.---δύω δέ οἱ υἱέες ἤστην. Οπ 115 αηΐϊοη οὗἉ 1Ππ6 ἀπ4] 

Δη4 Ρ]ΌΓΑΙ, ΘΟΠ501 ποίθ οἢ ὈΟῸΚ ἰἷν., 452.---μάχης πάσης. “Τῇ ΘΥΘΤΥ 

ΚΙπά οἵ βρῃίης,᾽ ὁ. 6., ΘΙ ΠΟΥ δἵ οἴοβθ φυδγίθυβ ΟΥΤΌΠῚ ἃ ἀϊβίαποθ.--- 
τώ οἱ ἀποκρινθέντε, κ. τ. Δ. ““ΤΠ656 ἔννο, Πανίησ ὈΘΘη βϑραγαΐθα 
(ἤοτη 1Π6 (Ὠτοηρσ οὗ {Π 6} σΟΙΏΡΔΠΪ]ΟΠ5), ΓυΒ6 4 Του ατὰ [}}} ἀσαϊηβί 

ψΐπη." ΒΘπεθυ, οἴδβηάθὰ δἱ {η6 Ὠϊαΐιβ δου ἀποκρινθέντε, ΡΥΟΡΟΒΘΞ 
ἀποκρινθέντες, Ὀὰαΐ ἐναντίω {Ο]]ονν πη σ ΔΙΓΘΥ 8 ἀπ ἀγρσιπηθηΐ ἴῃ [ΆνΟΟΐ 

οὗ {π6 ἀπ] ; ἀηα, ὈΘ5: 405, δχδιηρ]68 οἵ ἃ 5Βἰ τα ΠΥ Πἰαί5. ποῖ τπιηΐγθ- 

ΨΙΘΠΠΥ͂ ΟΟΟῸΥ ἴῃ Ἠοιηθύ. ΟΟιηρασα ποίθ οπ θοῸΚ ἰγ., 91.---ἀφ᾽ ὅπ 

ποιιν. ““ἙἘτοτὴ {ΠρῚγ ἔνγο ΠΟΥΒ65,᾽" 1. ε., ἔγογῃ {πο ὶγ ἔνγο- ΟτβΘ ΟΠ τ: 

" 
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ιοῖ.""--ὁ δ' ἀπὸ χθονὸς ὥρνυτο πέζός. “ ὙΥΒΙ6 6 (Ὀιοπηθα6) ἔροιῃ 
1Π6 στουηα, τηδὰθ {Π6 αἰΐαοκ οη ἔοοϊ.᾽" 

14-26. οἱ δ᾽ ὅτε δὴ, κι τι Δ. Ἐδρθαΐῖθα ἔγοπι ὈΟΟΚ {]., 1δ.--τοπροΐει 

δολιχόσκιον ἔγχος. Ἀθροαϊοά ΠΌμ ὈΟῸΚ ἢἰΐ., 340.---ὔστερος, ““Νοχῖ." 
--τοῦ χειρός. ““ἘΥΟΙΪΩ Πἷ5 Παπα." --μεταμάζιον. ““ΒοίνΘθη [6 ρΡᾶρ58.᾽ 
--ὦσε. ““ΤὭτΤαϑί Ὠἰπι,᾽" ἡ. 6..) ἢ Υ]6 ἃ ΠΪΠη.-ττἀπόρουσε. ““ Ἀπδμρὰ ΟἿ" 

-- περιθῆναι ἀδελφειοῦ κταμένοιο. “Τὸ ἀθίδπά ἢΪ8 5Ιαυρ)ίθγθα Ὀσοίῃ- 
61." ΤΙἼΊΘΓΆΙΙΥ, “10 50 ἀτουπά,᾽ “10 νν]κ γουπα,᾽ ἃ8 ἴμ056 (ἃ νγῆο 
{4 ἴο συατα ἃ ἀθαα ὈΟράγ, οΥ 10 ἀθίδῃα ἴῃ σθῆθυαὶ, ΟὈΙΏΡΔΙΘ ποίθ 
ΟΠ θΟΟΚ 1., 37.---οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτὸς, κ. τ. Δ. “ἘῸΓ ποῖ αἵ 4]} 

ψγοα ουθῃ ἢδ ΠΪΓ56]Γ μὰν θβοαρθὰ ὈΪΔοκΚ ἀθαίῃ.᾽" Οὔβουνθ 16 

τοροιϊοη οἵ οὐδέ, ἴο σὶν 6 ΠΊΟΥΘ ΘΙ ρ ἢ 5ἰ5 ἴο {η6 ποσαίίοη. (Καλπευ, 
ὁ 747, 1., Ρ. 9557, “εἰ .}---ἀὠλλ᾽ Ἥφαιστος ἔρυτο. ΟὈΒΘτΥΘ ἰμαΐ ἴῃ ρΡΙαο6 

οὗ εἰ μή ΜΘ Βᾶν ἀλλά, νν»] ἢ πη δά νυθυβαίν οαυβθ. (Τλίεγβοῖ, ὁ 884, 

3, 4.) ΤὮΘ ροθῖ τηδκοβ γυ]σδη ἱπίθυίδσυθ ἴο βᾶνθ 186 80η, ὈΘοδι 56 

1Π6 ΤΑΔΊ ΠΘΥ νγὰ8 ἃ ργὶθϑί οὗ ἢΪ5.--τονυκτί. “ὙΠ ἀάγκη655,᾽) ὁ. ε., 

ΜΠ ἃ ἀδτκ οἱουα, ΟΥἹ ψν ἢ ἀαγκοηθα δἱγ.----ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ, κ. τ. ἃ 

“Τὴ ΟΥ̓ΘΥ, ΠΑΙΊΘΙΥ, [Παΐ 15 ἀρθα βϑυγδηΐ τηϊσῃΐ ποί 6 υἰ161}ν ἀϊ5- 

ἰτθ5568.᾽ Μοτῖδ 16 ΥΆ]]Υ, “’ ἢἷ8 οἱ τηδη,᾽ ἡ. 6., 18 ἀσθὰ ργὶδϑβί. 

1-8ὅ. ἀλευάμενον. ““Ἡδνίηρσ Καρί [ὯΓ ΑΥΤΔΥ ((ςῪοτὰ 1ῃ6 δποουη- 
161). -- παρ᾽ ὄχεσφιν. ““Βα65146 ΠΪ5 σματὶοί.᾽ ΟὔΒΘΎγΘ ἐμὲ ὄχεσφιν 
15 ΠΕΤΘ [ῸΓ ὀχεσι. --- πᾶσιν ὀρίνθη ϑυμός. ““ΤῊΘ Βρὶτὴῦ οΥ̓ 811 νγὰ8 
βίασσογοα.᾽" --ἶαρες, "Ἄρες, βροτολοιγέ, κ. τ. Δ. “ΜαῖΒ, ΜαΑ18, πηδη- 
βαυίησ, ὈΙοοα-Βίαϊηθα, ΒΙΟΥΤΘΓ οὗ οἰἐ165.) ΟΌΒΘΙΥΘ τΠαΐ τειχεσι- 
πλῆτα 5ιΥὙἹ 11} ΤΘ 85 “ ΑΡΡΤΟΔΟΠΘΥ οὗἉ νν8}15.᾽ Αἥ5 τοραγὰβ [Π6 απδη- 

ΕἸ οὗἩ 1ῃ6 ἢτβὲ 5.016 ἴῃ ᾽Αρες, ΘΟη5}: Τοιηδτκβ οῃ ρᾶσθ 289.--- 

βροτολοιγέ. 'ΤῊΪΒ Θρίμϑὲ δηὰ [6 οἴ Υβ {πᾶὺ {ὉΠΟῪ ἃ. ἱπιθηαθᾷ, 

ἴῃ ἔδοί, ἃ8 ὨΠΟΠΟΥΙΔΥΥ ΟΠ68, ἃπΠα 416 τηδδηΐ (0 σῃδυδοίθυΖθ [ῃ6 τηογα- 

τηθηΐβ δηα ἔδαϊβ οἵ ἃ νυ δυτίου.---οὐκ ἂν δὴ ἐάσαιμεν. ““ ΟΟυ]ὰ νγ8 ποῖ 
ΠΟΥ ΙθαΥ6.᾽""---μάρνασθαι. “Τὸ σοπίθπα δποηρ ὑΠθιΏΒοΙν 68." Οὔ- 
Β6ῚΥ6 16 ἴΌΤΟ66 οὗ [Π6 τη! 416, 

ὁπποτέροισι. ““ἘῸΤ ψΠΪΟἢ οὗ [Π6 ἔννο." ΤῊΘ 58Π16 88, “ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 
ἴῃδὲ νγ6 ΤΩΔΥ͂ 868 [ὉΥ ΜΨΗΪΟΙ οὗ [Π6 ἔννο." --τακῶὶ δὲ χαζώμεσθα. ““Ἀπὰά 
5181] γγχ6 ἔνψο τϑίϊτθ." ΤῊΘ βυθ) ποῖα 15. ΠΘΥΘ διηρὶουθὰ ἴο οχ- 

ῬΓΘ55 ἃ 4ασβίίοη {παΐ 18 {γον ον ΓῸΓ πιαίαδὶ ἀο]θΘγαϊίοη, δηᾶ 

Τουτὴ5 γ᾽ Πδΐ στατη τ Δ Δ 5 ἴθυτη οοη)ιιποίέυι5 ἀοἰϊδεγαιίσιια. (ΚΩΉΕΥ, 

ὁ 417, ρ. 72, υ7ε1.)---Διὸς δ᾽ ἀλεώμεθα μῆνιν. ον βαννγ 1 ἀἰΒρ]688- 
ΟΥ6 {Π6 σοάβ ἰακίησ ρατί ἴῃ {Π|6 νγᾶῦ, θθοαυβθ 18 ἱπέθτίοσθα ἢ 
ἢΐ5. Ργοτηἶΐβα ἴο ΤΉΘιβ, ἀπᾶ ἢΪ8 βοίε]θα σθβοῖνθ, θαβθὰ ἤθγθοη, ἕο 

ἌΥΘΏΡΘ ἴΠ6 ΤΟ ηρ5 οὗ ΑΟἢΠΠ68. 
86-49. ἐπ’ ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ. "ΟἹ 1ῃ6 »,ΥΑΒΒΥ͂ Θοατηδηάογ,᾽ ἑ. ἐν, 

ὉΠ 106 ὈδηΚ5 οὗ {π 6 ϑοδιηδηάθι υυἱπάϊησ {πγοῦ ἢ σΥΆΒΒΥ το 88 
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8 Πᾶγδ εῖνϑι: ἠϊόεις [Π6 τηθαπίηρ οὗὨ “" σταβ5υ,᾽, 1 δοοογάαποθ ν τὰ 

86 Θχρ᾽δπαίϊοη οἵ Βυϊίπηδηη ; ἐπ8 πηακίησ ἰΐ ἃ ὙΘΥΥῪ 801 {4016 Θρὶ- 

ἐϊθί ΖῸΥ 1π6 Ξ'οδιηδ που, συμ οἢ ἥοννθα {Πγοῦρσ ἢ [Π6 σΥΆΒΒΥ Ρ]αῖπ5 οἵ 

ΓΟ. ΤΕ ΠΟΥ Μίποενα 1δὰ Μδγ5, ἀπὰ 846 πἰπὶ βθαὶ ἢἰ ποθ], Οἢ 

Βοσουήϊΐ οὗ {Π6 βοΐϊηθββ δηά ἀρυθθδῦϊθπ 655 οὗ {Π6 βιζδςοη. [ὑ νγᾶβ 

ποΐ ἱπίθπαάθα Ὀγ 1Π6 ροθί {πᾶὶ μ6 5Βῃου]α ρίασθ Ὠϊἠηβθὶ οἡ ἃ ἈΠ] ἰπ 

Σ᾽ δου ἴο ΟΥ̓ ]ΟΟΚ δηᾶ νυ αΐοῃ 1ῃ6 Ὀδί16, ἀπ ΤΠπουθίουθ ἠζόεις σαπποῖ 

[ΠΘ68Π, 85 5016 {Π|ηΚ, “ ΠΙσῃ-θηΚοα." [1 Βα ἢ δη οἰθναίϊβα 5βἰίαδ- 

εἶοῃ μαά Ὀδ6θῃ ἴῃ ΗοιηθΥ 5 τηϊη, 1ῃ6 ΠΙσἢ ὈΔΠΚΒ οὗ {Π6 5 πχοῖβ οἴδβσθα 

πη 7.51 500) ἃ Ο0Π6, ἴῃ ἃ 5116 Θα0Δ}}Υ ἀ 6] ] σ ἢ {1], ἀπ ΏΘΓΘ νγ6 αἵ- 

(Θυνγαγ 566 1η6 βσοάβ ἂηὰ Μαὺβ δοίια!ν βθραϊθά. (1|., χχ., 151.-- 

Βείίπιαππ, [,εαιὶ., Ρ. 824, εὐ. ΕἸδλαῖε.) 

Τρῶας δ᾽ ἔκλιναν Δαναοί. ““ΤΠΟΤΘΌΡΟη {Π6 αΥ̓ΘΘΚΒ τηδᾶδ {π6 Ττο- 

Δη5 σίνθ νγᾶυ." Οὔβϑυνϑ 1ῃη6 ἴΌτγοθ οὗ 1Π6 ραγίῖο]θ δέ, ἃ5 τϑίδυτίησ 

ἴο 1η6 νυ ῃάγανναὶ οὗ Μδγ5 ἔγοπὶ {Π6 ἤσῃξ. ὙΠ ἔκλιναν νν 6 τᾶν 

ΒΌΡΡΙΥ ἐς φύγην.---ἔλε ἄνδρα. ““ 516 νν ἢ15 τηδη." ΟὈΙΏΡΑΓΙΘ ὈΟΟΚ ἰν., 

457 .---Αλιζώνων. Οὐοηδβυ] Οἰοδβατῃ.---Οδίον. ΟΟΠΊΡΑΥΘ ὈΟΟΚ [Ϊ.. 

850.---πρώτῳ γὰρ στρεφθέντι, κ. τ. Δ. “ΕΓ ἴῃ Πῖ5. ὈδΔοκ, Ὀδίησ 
ἰυγποᾶ {ῃ6 ἢγβὲ (ἴῃ ἢϊσηΐ), μ6 ἢχθαὰ ἃ βρθᾶσ." Μοῦσα [ἰ[6γᾺ]}}Ὺ, 

“Ὡηΐο Πίτη ἰυτηθα ἢγβί.᾽". --στήθεσφιν. ἘῸΥ στηθέων. ΟὈΟΙΏΡρΆΓΘ ὄχεσ- 

φιν, ἴῃ γ6Υ56 28.---δούπησεν δὲ πεσών, κ. τ. Δ. ἘἈδρραΐθα ΠΟΙ θοῸΚ 

ἶν., 504. 
483-48. Μήονος υἱὸν Βώρου. ““ϑοη οὗ [Π8 Μεοῃΐδη Βογυβ." Οὔὐ- 

ΒΘΙΥ͂Θ {πΠαΐ ““ΜεΟΠΙΔΠ᾽ 15 ΠΟΙ 1ῃ6 581ὴ6 85 “1 γάϊδη." Οοηβαϊὶέ 

ποίθ οἡ ὈΟΟΚ ἰἰϊ., 401 ; ἀῃ ΘΟΙΏΡΔΤΙΘ, 8150, ὈΟΟΚ 1Ϊ., 864.---Τάρνης 

Αδοοτάϊησ ἴο [Π6 Ξομο ἰαβί ἀπᾶ ϑίγαθο (ἰχ., Ρ. 638), ΤΆΥΠΘ νγᾶ8 ἃ 1, - 

ἴδῃ Οἰΐγ, {ῃ6 58π|6 ἢ νμαΐ νὰ Οδ]164, δἱ ἃ Ἰαΐθυ. ἀδύ, ϑ'αγα β. 

ΟΥΠΘΥΒ, ΒΟΥΨΘΥ͂ΘΥ, 85, [ῸὉΓ ΘΧΔΙΊΡΙΘ, ϑίθρῃ. ΒγΖ. ἃῃά Ηδβυο 8, 

ἸΏΔΚΘ Τάρνη ἴο Ὀ6 Βῃοτίαπροα ἔτγοιη ᾿Ατάρνη. Αἰἴδύπθ νγὰβ ἃ ΟΙζγ οὗ 

ἐἤγπϊα, Ορροβιίθ ἴο 1,655. ΤΠ6 ἢγβί βαρ παίίοη, μουν ουϑυ, ἰ5 [Π6 

ἸΟΤΘ ΘΟΥΤΘΟΐ 0Π6.---ἥππων. ΕῸΤ ἅρματος.---μιν εἶλεν. “6 ΙΖΘα Πἰπη.᾽" 

--ὠἰσύλευον. ““ Βίτρραα." ΟοΙηραγο ποΐθ οα ὈΟΟΚ ἰγν., 465. 

49-ὃ. Σκαμάνδριον. ““ ΘΟΔΙΏΠΔΗΘΤ5." Α ΡΓΤΟΡΘΥΙ͂ ΠΔΠΊ6, ἰΚ6 Σιμ- 
είσιος, ὈΟῸΚ ἰγν., 474.---αἴμονα ϑήρης. ““ΟἸΒΘΥΘΥ ἴῃ {ῃ6 οΠα56.᾽" ΤῊΘ 

ὅτ αὕμων 5Που]4 ΔΙνΑΥ5 Πᾶν 1ῃ6 τουρσῇ Ὀγθαίίησ. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ 
ἵγηι. Μαρ., 85, 21; Α»οϊ!., 1,ετ. Ησοπι., 84; Οτίοη, 5, 24.---ἔγχεϊ ὀξυό- 

ντι. “ὙὙΠῊ Ὠἰβ ΒΏΔΥΡ 5ρθδγ." 8 μαᾶυθ [Ὁ]ονγθα ΠοσΘ 1ῃ6 δι- 

ΔΟΤΙΥ οὗ Αρίοι, ἐπ} 6 συδιητηδτίαη, ἃ5 οἰϊθα ὈΥ ΑΡο]]οπὶα5 ἴῃ 8 Ηο- 

οτος 1ϑχίοοῃ, δοσοτάϊηρσ ἰο Ποτη ὀξυόεις 15 ΟΠΪΥ ἃ ροΘίΐο ἔΌτΓη ΤῸΥ 

ὠξύς. ϑΟΙΠ6, ΒΟΥΨΘΥΘΥ, ΤΟ ΠΟΘΥ ἔγχεϊ ὀξυόεντι, ““ὙΥἰῖἢ 8 ὈΘΘο ἤθη 

ΒΡΘΑΙ,᾽" ΟἴΠΘΥΒ, “ Ὑντ 8 ΤΠΟΥΠ- υοοα ΒρΡΘΑΓ,᾽ δπὰ ἀδγῖνθ {πῸ δρὶ- 

1ποι ὀξυόεις [ΤῸΠῚ ὀξυα, ΟΥ ὀξύη, ἃ ΞρΘΟοΙ65 οὗ {ΧγΧ66 ; δοσοτγάϊης ἴο βυϊη8 
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α ὍΘΘοἷι ; δοσογάϊηρσ' ἐ0 Οἴἢ6Υ5, ἃ Κὶπὰ οὔ τῃόση.--- δέδαξε γὰρ Ἄρτεμις 

αὐτή. ἉΜΏΟΘΥΘΥΙ ΘΧΟΕΙΒ ἴῃ ΔΗΥ ἃΓΐ ΟΥ̓ νοσαίίοη ἰβ, δοοογάϊησ τὸ 
Ἠοιηθτῖο 4645, ἰδυρσης ὈῪ 1ῃ6 ἀθὶτν ννῆῸ ῥγθβϑίθβ οὐϑὺ ἐπαὶ θπηρίου- 

γηθΠΐ. -- ἄγρια. ΘΌΡΡΙΥ ζῶα.---τάτε. ““Απὰ (1Π056) ψΕΪΟΙ." ΤΠ 

Τιαιΐη φιαφιε. 

589-58. γραῖσμ᾽ ΓΆρτεμις ἰοχέαιρα. ““Ὠϊὰ Ὠΐδαπα, {Π6 ἀύγου-4ᾳ 6 αι, 
ΡΓΌΥΘ Οἵ ΔηΥ͂ ἅν δὶ}. Τὴ δρίτῃθὲ ἰοχέαιρα τηθαῃ8 1ἰ ΓΘ ΥΑ ΠΥ, “586 
ὙΜηῸ ἀ 6] Πρ 5 ἴῃ ἀΥγονν5." ΤῊ ΪΒ 15 ΓᾺΓ ργθίθγα!β ἴο {Π6 βίσηϊοαίίοη 
ὙΠΟ ἢ ΒΟΠῚΘ 5515}, ΠΆΠΊΘΙΥ, “ ΡΟΌΤΙ ἢ, ΟΥ ΒΠΟΥΘΥΙ ΠΡ ἈΥΓΟΥΡΒ,᾽ 85 ἱζ 

10 σαπΊΘ ἕτοιμη ἐός ἂπὰ χέω, “ἴο0 Ρουτ." ---ὁκηδολίαι. ““ἨΪ5 5Κ}} ἴῃ 

Βῃοοίίης δίαγ." --ἐκέκαστο.ς “6. ἰιαά Θχορὶ!ϑα."--- πρόσθεν ἔθεν. 
“ Βείοσθ μἰπὶ." Οὔβθσνθ {παΐ ἔθεν 18 ἴῸγ οὗ, ἐ. 6., ἑαυτοῦ.---ὦμων 
μεσσηγύς, κ. τ. ἃ. Ἀθρθαίθα [ΤΌ ΥΘ6Γ86 41. τἀράδησε δὲ τεύχε᾽, κ. τ. λ. 
Ἀδρθαΐθα “ποτ ὈΟΟΚ ἰν., 604. 

δ89-68. Μηριόνης. ΟΟηβαϊδ ποΐθ οὴ ὈΟῸΚ ἰν., 284.-- τέκτονος υἱον 

᾿Αρμονίδεω. ““ἼὴΘ 5ο0η Οὗ 1ῃ68 ΔΥγΠ σου Ηδυτηοη  65.᾽ ---ὃς χερσὶν 
ἐπίστατο, κ. τι Δ. ΤὮΘ τϑίδγθηοθ μοῦθ 15 ἴο ῬΏθσθοϊαβ, ποῖ ἴο ἢΐ8 

Γαῖμου. Τὸ νγὰβ {Π6 ἐοστηθῦ μὲ Ὀ1}Π ἘΠ6 ν655615 οὗ Ῥαγίβ, ἀπά ἤθησθ 

{Π6 οχργθββίοῃ, Ῥλογεοίεᾶ ριρρε, Θτηριογθὰ ὈγῪ Ονἱὰ ἴῃ βρθακίηρσ οὗ 
1ῃ6 5Π1Ρ [πΠαΐ σοηνθυθὰ 1Π6 Ττγοΐδη ργίποθ ἴο ἄτθθοθ. (Πξετγ., χυὶ., 

22.) --:δαίδαλα πάντα τεύχειν. “Τὸ [αὐτίςαίθ 411 Κἰπά45 οἵ ἱησθηΐουβ 
ψοτΚ5.᾽ -- ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο, κ. τ. Δ. ΟὐοτηρᾶΓθ ποΐθ Οἢ ΨΘΓΒ6 51. 
--Ατραβ, [86 ὈυΠάΘΥ οὗ [Πη8 Αὐρο, νγ885 50 θεϊονθὰ Ὀγ Μίποενα, δπὰ 
γοσοῖνϑα ἱπβίγαοιοη ἔγοπι 6 γ. (“4ροϊϊοπ. Κἀοά.,1., 19.) [πὴ τῃὴ6 ατοὸ- 
οἴδη τυ ΠοΪοσυ, Μίποεγνα πὰ Υ υἰοᾶῃ 816 βαϊὰ ἴο ανθ ἱπνοπίθα ἐῃ 6 
τηΘΟ δηΐσδὶ ἃτίβ, πη ἰο ρτοίθοί αγιϊβίβ. (ἢομι. Πνψηιπ., ἐπ μεῖς. 

Ρία!., 1,66΄., ΧΙ.) Ὁ. 617.) Ηθποθ Μίηοσνα τϑοοῖνϑα {Π6 ΒΌΓΠΔΠη6 οὗὨ ἡ 

᾿Εργάνη, ἀηὰ 5ΚΙ1{1]| ἀγ ἰβίβ ὑγογΘ βαίᾷ ἴὸ ὃὉ6 [Π6 ρθουν οὐ͵θοῖβ οὔ 
ΒΟΥ ΓΑΥΟΌΓ.---νῆας ἐΐσας. ΟὐΟπδαὶ ποΐθ οα ὈΟΟΚ 1., 306. 

84-08. οἱ τ᾽ αὐτῷ. ““Απὰ ἴο πη56 1 Ὁ, Σ. 6., (ῃ6 θΌΠΔΘΥ Ὠἰ τη 56]. --- 

ἐπεὶ οὔτι ϑεῶν, κι τ. Δ. ““Βῖποοθ Π6 ἀἰά ποὶ δὲ 8}} υπᾶάθγβίαπα 1ῃ6 

ΟΥΔΟΪ65 ἔτοῖη 1Π6 σοὐβ.᾽ Ὑο ἢᾶγνϑ σίνϑθη ἔκ ἤθύθ, ν᾿ ΘΡΙΈΖΠΟΥ, 

{Π6 δοσθηϊαδίίοη οὗ ἃ ρίδροβίεϊοπ δῇϊθσ ᾿ΐβ οᾶβθ, οὐ 188 δ ΠΟΥ 

οὔ Αρο]]οηΐῃβ (ἀ(6 Ῥτοποπι., 3818, 4). Α5 τϑραγὰβ (6 ὑγ 016 1ἴη6 1561 

Κηϊρῃΐ τοσαγάβ ᾿ξ 85 βρυτίουβ, δπά δη ἱπιθτροϊαίίοη οὗ [Π6 Ἰδΐϑυ Ἐμδρ- 
βοαϊβίβ.ι ὙΠῸ Ογοὶὶς ροοίβ, ᾿ξ βθϑίηβ, τηδᾶθ πηθηΐϊΐοη οὗ 8ἃη οὔδοὶθ 
σιν ἴο 1πΠ6 ΤτοΟΪΠπΠ5 Ὀγ ΗΘΙΘηὰ5 ἃπὰ Οαββαπάγα, δοοοταϊηρσ ἴο νη ϊοῖι᾿ 
1Π6Ὺ ν» 618 αἀἰγθοίθα ἴο ΤΌ] ονν στ ου!ογΘ, ἃπὰ ποῖ πανὶσαϊίΐοη. ΤῊΪΒ 
ΟΥ̓ΔΟΪΘ νγὰβ αἰπηθᾶ, οἵ σοῦγβθ, αἵ 1η6 {αΐατο οχρϑαϊίοη οἵ Ῥατσίβ. 

(Οοιηρᾶγθ Ῥγοοὶιβ, περὶ τῶν Κυπρίων λεγομένων ποιημάτων. Ηερΐαει.., 
αἰδῇ. Ρ. 412.) Τῇ ννγὰβ ἴο πιθοὶ (ῃΐβ ροβί- Ηοτηθσγίο Ἰθσθης ἐπὶ ἐῃ6 
ΡΓΘΒΘηΐ 11Π6 νγὰβ ΡγΟΌΔΌΙΚ ἱπίθγροϊαίθά: 1ὲ ἱπηρ] 168 {πὲ 1Π6 5}1}- 
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ντρηϊ, 0 παά Ὀ.ΠῸ 1η6 ἢδοὶ οἵ Ῥδυῖβ, ἰ5 Εἰ πηβ 6] ἢ ονασίακθη ὉΥ αἱ: 

Ψ]ΠΘ Ὑθησθδποθ ἴῃ 1ἢ]15 Ὀδί116, (μΠΟῸΡἢ 80 Ιοηρ δῇδυ [Π6 {{πη6. 

ἡ δὲ ὀιαπρὸ, κι τ. Δ. ““Απά 1Π6 ροϊηΐ νγεπί οηνγατά, ἰῃὨτοῦσῃ ἀπ 

{ΒΓΟΌΡΉ, 4116 ὑπάθυ 1Π6 ὈΟΠΘ, ἴῃ {Π6 αἰγθοίίοη οὗ {ῃ6 ὈϊΔά ΘΓ." 

ΟΌΞΘΙΥΘ ἴΠ6 ἴΌγοΘ οὗ [Π6 σοτηρουηᾶ διαπρό, 50 ἰῃδΐ ἤλυθε διαπρό 15 

:Π6 5ΒΔΠ16 8ἃ5 προήλυθε διά.---γνύξ. ““Οπ Ὀαπάδα Κη66,᾽" ἐ. 6., ἢ6 ζ6]} 

[ογυνασά οἡ ἢἰβ Κπθεβ. 8 δἰνγαὺβ ἢπᾶ (158 δάνϑτο Ἰοϊηπθὰ στ ἢ 
5ΒΟΙηΘ ρατί οἵ ἐριπεῖν. 

69--75. Μέγης. ΤιΘδάοΥ οὗ [Π6 Π᾽Ὲ]ΠΟ ἢ Π5, ΟΥ 1ῃ6 [ὈΥ665 ἔγοτη Πὺ- 
ΠΟΒατη, [Π6 ΡΥΪΠΟΙ͂ρΡΑΙ ἰΒΙαπὰ ἴῃ 1Π6 στοὺρ οὗ ἴῃ68 Ἐσἢϊπαᾶθβ. Ηθ 

15 σα }6ἀ θεῖον Φυλείδης, ΟΥ̓“ 5οη οἵ ῬΗΥ ΘΒ." ΟὈΙΏΡΑΓ͵Ο ὈΟΟΚ 1]., 

θ28.---πύκα. ““ ΟΔΥΟί]]γ." Ἐαϊνδ]θηΐ, ἃ5 1(ῃ6 ΒΟ ΠΟΙ αβί γοηγΚΒ, ἴῸ 

ἐπιμελῶς.---Θεανώ. Ῥαυσηΐου οἵ Οἰββθαβ, νυ] οὔ Απίθπου, ἀπ 

ὈΥ βίθββ οὗ Μίηδσνα. ΟΟΙΏΡΑΓγΘ ὈΟΟΚ νΥἱ., 298 .---κεφαλῆς κατὰ ἰνίον. 

“Οἡ 186 ΠΟΙΟΥ͂ ρᾶτί οἵ [η6 ὈδοΚ οἵ 1η6 μοαᾶ." ΒΥ ἐνίον ἃτ6 ὑσορ- 

ΘΙΥ τηθδηΐ {Π6 βίπευνβ Ὀδΐνγθθη [Π6 Τσοϊρυΐ δηα {Π6 ὈὉΔΟΚ ; ΠΕΤΟ, 

τ ΒΟΎΥΘΥΘΥ, ΠΊΟΥΘ σΈΠΟΓΙΆΙΠΥ, {Π6 ἸΟΥΤΟΥ ρᾶτί οὗ 1Π6 θδ0Κ οἵ {ῃ6 ποδὰ, 

186 πᾶρ6 οὗ ῃ6 πΠ6οΚ.---ἀντικρὺ ἀν᾽ ὀδόντας. ““ΘιΠ6 ΤὨγΟΌΡἢ δἰοησ 
1886 ἰξβίῃ." --φυχρὸν δ᾽ ἕλε, κι τ. Δ. ““Απά 5612Ζ68 1Π6 σο]4 Ὀ͵α55 

ψ ἢ 15 ἐθϑίἢ,᾽" 1. 6.» ἃ5. 116 Βρθᾶσ ραββϑὰ ἐῃγουσῇ, 1ῃ6 υὐνρς ςοη- 

γυ]βί ν ΘΙ Ὁ οἱοβθα ὑροη 1ἴ. 

106-84. Εὐρύπυλος. ΤιΘδᾶοχΣ οὗ {πΠ6 ΤΠΘΞβα Δ ἢ5 “τότ ΟἸμηθπίθτη, 

ἃ ΟἸτγ ἰπ {Π6 ἀἰδίτιοϊ οὗ Μαρπϑβία, ΠῚ 1Π6 5ῃ0Οτ β οὗ ἴη6 ϑπὺβ Ρε- 

Ἰαβσίουβ, δπᾶ βουϊῃθαβὲ οὐ Τδιηθίτ!85.---ὑπερθύμου. “ΟΥ̓ [86 ΒΙρσῃ- 
βρὶ θα.᾽--- Σκαμάνδρου ἀρητὴρ ἐτέτυκτο. “ΝΥ ἃ5 ρΡγἱαβὲ οὗ [Π6 56ᾶ- 

Δ Πά6Υ,᾽") ἐ. 6.5. ΟὗἨ 1Π68 σοά οὗ [Π8 βίγθβαιῃη. ΤΠ ρσοὰ οὗὨ 1ῃ158 5ίγθδπὶ 

νγὰ5 ἴῃ6 {ίΠου οὗ Τϑυσου, ἃπα {Πυθίου οὴ6 οὗ {ῃ6 ργοσθϑῃηϊΐουβ οἱ 

1Π6 Ττοΐαῃ τὰοθ. Ηδθποθ 6 νγὰβ Βοπουγοα νυ] ἢ ἃ 1ΘΠΏΡ16 ἴῃ ΤΥΟΥ 

(Δροϊ]οά., 1ἰϊ., 12, 1.)--τἐέτέτυκτο. Τἀΐογα! νυ, “μα Ὀ6Θη τηδ66, (4 η9 

511} σοπηϊπυθα ἴο Ὀ6).᾽ Ἐαϊναϊθηΐ, ἴῃ [αοΐ, ἕο {Ππ6 5ἰπηρ]6 ““ νγᾶβ,᾽" 

οὐ ᾿τηροτίδοϊ οἵ εἰμί, ἃ ἀβᾶσθ υϑ Ὺ γθαυθηϊ ἴῃ ἨΟΓΊΘΓΥ.---ϑεὸς δ᾽ ὥς, κα 

τ. ἃ. ΤῊΪΒ ΠΥΡΘΙΌΟ]ΪΟΔΙ ἰδηρσΌδσθ 15 ΠΠΘΤΘΙΥ ᾿πίθπαβὰ ἰο ἀθηοίθ 1ῃδί 

6 ννᾶβ με ἰῃ 1η6 μϊσῃθβδί νϑπϑσζδίίοη ὈΥ͂ πη 6 βῬΡθορὶθ. ΟΌΞϑυτ ἐῃαὶ 

τίετο 15 ἸΘΥΘ δααυϊγαϊθηΐ ἰο ἐτιμᾶτο. 
μεταδρομάδην ἔλασ᾽ ὦμον. ““Ἀυὺπηΐηρ αἴΐογ, βῃηοίβ οἢ 1Π:6 5Π0}}- 

ἀοτ.᾽"--ἀπὸ δ᾽ ἔξεσε. ““ Απὰ Ιορροὰ ΟΥ̓ "---αἱματόεσσα δὲ χεὶρ, κ. τ. Δ. 

ψιγσὶ! μὰ5 Θχργθβϑβϑα δὴ ἰάθδ βοῃπηθν δὶ ἈΠΔΙΟσΟῸΒ 10 115 ἴῃ ἢΐ5 “ἐδ 
ἠεοῖδα δῆ, Γατίάε, ἀετίετα φιατιί,," (ΖΞ π., Χ., 395), Βυιϊ ἢΪ5. ᾿τηᾶρ6 ἵ- 

ἴᾺΥ 1658 παΐυγαι ἐμαη ἰμδΐ οἵ ΗΟΠΊΘΤ.--- πορφύρεος ϑάνατος. ““ῬΌΤΡΙΘ 

ἀθδίῃ,᾽ ἑ. ε., ὈΙοοᾶ-τοά, ἀπὰ βαϊὰ οἵ ἀθαΐῃ ἴῃ 1ῃ8 ἢδθὶὰ οἵ θδίι]θ. 

Β0ΠΊΘ, Ὑ] ἢ 1655 ῬΓΟΡΤΙΘΙΥ, Τη8Κ6 πορφύρεος Θαυϊναϊθηΐ ΠΕΤΘ 5|1η- 

ΟΪΥ ἴο μέλας. (Οοτηρᾶγα Ῥαδβϑβοῖσ, 8. Ὁ.) ὙἹΓΡῚΙ 85 ἱτηϊταϊθα τἢ 8 
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δ ἢ15 ““ρωγραετέαηι απϊπιαηι,," “16 ΡῬτρΙΘ ἐἰ46 οἵ "8." (2Ξπ., ἰχ., 

3.49.) 
85-88. Τυδείδην δ᾽ οὐκ ἂν γνοίης, κ. τ. Δ. “Βυϊ γοιι ννουϊὰ ποι 

ᾶνθ Κποῖνη 1ῃ6 βοὴ οἵ Τυάθυβ ἴο νυ ΐο βίἀθ ἢ6 ὈδΙοηρσοα,᾽) 1. ε., 

γοι ψοῦὰ ποῖ αν Κποννη ἴο ΠΟ ἢ βίάθ 1η6 βοὴ οἵ Τνάδφυβ ὃ6- 

Ιοησϑά. 8 πᾶνϑ ἤθυθ ἃ οοτηϊηοη ατϑοκ ἰάϊοτῃ, Ὁ. νυν οι {Π6 ποι, 

ἴῃ ρίδοθ οἵ θδὶπρ ἴῃ 1ῃ6 ποιηϊηδίίνα, 18 ρὰϊ ἴῃ 16 δοουδαίνθ δηά 

δονθυπθά ΕΥ̓͂ {π6 νοῦ. ΤὴΘ τηθδηϊηρ οἵ ἴΠ6 ρᾷββᾶϑθ ἰ5 {Π|8, {παὶ 

ΠΙοΙηθ 46. ννᾶβ ἰῃ ΘΥΘΤΥ υδτίου οὗ 106 Ὀ41116- 6], ΠΟῪ ΠΘΥΘ, ΠΟῪ 
ΤΠΘΙΘ ; 50 [δῇ γοι σου] ποῖ 16]}, αἱ ἅγβί, ἴο υυϊοἢ 51:46 ἢ6 Ὀθ]οηρ- 

6βἀ.---ὐὲ ὁμιλέοι. ““ὙΥΒΘΙΠΘΓ 6 νψγὰβ σοπηθοίθα." Μογθ ΠΟΘ γΑΙΥ, 

“ ΉΘΙΠΘΥ ἢ6 ν»85 Κϑθϑρίηρ σοι ρΡΔ ΠΥ." 

᾿ϑῦνε. “Ηἃ121}6 Τυβῃθὰ [ἀδὲ δηἀ ἔμτίοιι8." --πῶμ πεδίον. ἘῸΥ ἂν πεδίον, 
1. 6.,) ἀνὰ πεδίον. ΟὈΒοτνΘ ἰμαΐ ἴῃ ὧμ πεδίον 1ῃ6 ν 5 Ὀ66π ομδηρϑὰ 
ἰπΐο μ, ὈΘίογΘ π, ὈΥ̓͂ ἃ νΥ6}1-Κπόνγη ἰὰνν οὗ ΘΌΡΒΟΣΥ τοϑρθοϊίησ οος- 

Παΐθ ᾿θέΐθυβ ; δη, 4150, μὲ ἂν 15 8η οἱ {ὉΠ ΤῸΓ ἀνά, νυνὶ του ΔΗΥ͂ 

ΔΡΟΒΙΤΟΡἨΙΘ.----πλήθοντι. ““ϑ΄ΜΟΠ6η." Νοῖ ἰοὸ ὃ6 τοπάοθγοα “ ᾿πυη- 

ἀαίηρ,᾽ βίποθ πλήθω 18 ΠΘΥΘΙ ἰγᾶηβις|γ6.---ἐκέδασσε γεφύρας. “18 

ψοηΐ ἴο βοδίίθυ {ῃ6 ορροβίηρ θῃῃθαπκιηθηΐβ.᾽" ΟὈβθγν 1[ῃ6 ΌγοΘ 

οἵ [Π6 δογῖβί ἰη ἐκέδασσε.---κΚγεφύρας. '"ΤῊΘ ἰθγτὴ γέφυρα ἰβ ΘηρΙοΥ Θά 
ΠΘΙΘ ἰπ 18 ΡΥ ἶνθ βισηϊποαίίοη οὗ ἂη θιηρθδηκιηθηΐ Οὐ ἀπ, ἃ 

τηθαηΐπς ΨΥ] Οἢ ΡΊΠΩ ΔΓ 4150 ΔΡρ]165 ἴο [ἃ ΜΠ θη ἢ 68}}8 [6 ΙΒ: π|ὰ5 

οἵ Οοτηΐῃ πόντου γέφυραν. (Νεπι., Υἱ., 67.) ϑοπιθ σοτητηθηΐδίουβ 

σὶνθ γεφύρας ὮΘΙΘ 1ῃ6 πηθᾶηίηρς οΟὗἉ ““ὈΓΙά 685 :᾽ Ὀαϊ 1}}15 15 δὶ νδυίαηοθ 

ἢ 1Π6 ἰάθα ἱτηρ δὰ πῃ ἐσχανόωσιν, ἴῃ 1Π6 Βυσοοροαϊηρ 6756, δηὰ, 
θ6βά65, 15. ἃ ροβί- Ηοιηθυίο βἰσπὶἤοαίίοηθ. (Οοιηραγα ποΐίθ θη ὕ0ῸΚ 

ἐν.,..41:} 

89-94. τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ, κ.- τ. Δ. ““Απᾶ {μ{|8, ΓΠΘΥΘΌΡΟΠ, ΠΟΙ ΠΟΥ (86 

ΒίΤΟΠΡΙ γ-Βθουγοα ἀΔπ)5 γοβίγαίη." ΤΏ ΒΟ ο  αβί Θχρ ῖηβ ἐεργμέναι 
ὈΥ περιφραγμέναι, ἠσφαλισμέναι. ἼΤὨΒΘ 464 ἱπίφηάοα ἰ0 ὈΘ ΘΧρΓΘ585- 
δα ἰ5 (ῃδΐ οὗ ἀδῖὴ5 ΒίΤΟΠΡῚΥ βϑουγθα ὈῪ {πῆ θ 6 Υ5 ἀπ θυ ςΥ65565, ἀπὰ 

Ψ6}1} μεποεᾷ δραϊηβί ἱπυπαδιοη8.--τοῦτ᾽ ἄρα ἕρκεα, κ. τ. Δ. “ΝΟΥ, 
{πῃ ΥΘΌροη, ἀο 1Π6 6 η665 οὗἉ {Π6 τί ΟὨγ-Ιοοτηϊησ οὐ ἰναΐθὰ στοῦπα8 

σἤΘοΚ 11. Κόρρθῃ ὑπηάουβίδπαβ ἢ ὈΥ̓͂ ἕρκεα, ἀϊκ65 Οὐ ἀδπι5, θὺϊ 

1Π}5. 15 τίου 1ῃ6 τηδδηΐηρ οὗ γέφυραι. ΤῊΘ τὰ ἰάθα ἱμπηρ! θα ὈΥ 
ἔρκεα, ἴῃ ἴῃ6 ργδβθηΐ ρᾷββΆ 66, 15 {παΐ Οὗ ΘΠΟΙΟΞΌΓΘΒ, 8 ΠΟ 68, ΟΥ̓ ΛΚ 4}15. 

--οἀὠλωάων. ΟὈΙΗΠΊΟΠΙΥ͂ Τοπόογοα “" σαγάθηβ ;᾿ Ὀυϊ 1η6 δτὴ ἀλωή 

[ιᾶ5 ἃ ΠΠΟΤΘ Θχίθηβίν βισηϊηοδίϊοῃ, ἃπὰ τ68Π85 ΔηΥ ᾿ἰθνϑ δα ρῥἱοΐϊ οὗ 

στοῦ η, Βο ΟΥ Ρῥἰδηΐθα, ἃ σαγάθῃ, οτοῃατσγᾷ, νἱπθυαγᾶ, ἄχ. --- ὅτ᾽ 

ἐπιθρίσῃ Διὸς ὄμθρος. ““ΒΘη 1Π6 ταἰη-βίογτη οὗ 7ο0γθ 5}}4}} μᾶνθ 
[4]16 ἢ μθανν ὑροη ἴΐ,᾽ 1. ., {Π6 ταῖη-ϑίουτῃ ἔγοῃ οἡ Ὠϊσῃ. Ηο- 
ΘΓ δὰ Ηδβίος ἃ να 8 ΘἸΩΡΙΟΥ ὄμθρος ἴῃ [6 56η88 Οὗ ἃ 5δίοτπῃ οἵ 

ἢν 
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ταῖη ψντἢ ᾿παηά θυ, θθίησ (Π05 αἰδειγσαϊβῃθα ἔγοπὶ ὑετός, ΟΥ Θοιμηοὺπ 

γαῖη. 

πολλὰ δ᾽ ὑπ’ αὐτοῦ, κ. τ. Δ. ““ΑΠα ΤΏΔΗΥ [ΙΓ ννοΥΚΒ οἱ ΠΊΘη ἴῃ 1Π6 

ΥἹΘΟῸΓ οὗ γουτῃ ἃγ6 δοσυβίοϊηθα ἰο 14]] ὈΥ 1ἴΐ.᾽ ΒΥ ἔργα αἰζηῶν ΔΥΘ 

ΘΙ τηθδηΐ 1Π6 γΑΙΙΟῺῈΒ ἸΔΘΟΌΓΒ Οὗ ΠυΒΌΔΗΔΙΎ, ὅο. ΟὈΟΠΊΡΑΓΘ ΥἹΓΡῚΙ 

(Ζξη., χὶ., 496), “" ἐογγεγι δέξγπιέ ἀρτοβ, δίογηϊὲ βαία ἰωία, δοιιπιφιιε 

ἰαϑογε5." ---2κλονέοντο. ““Υ ΘΥΘ Τγοννη ἰηΐο ἀἸβογάθυ. 

956-101. Λυκάονος υἱός. ῬαπάδαγῃβΒβ. ΟὈΙΏΡΑΤΘ ὈΟῸΚ ἰν., 98 - 

κλονέοντα. ““Ὀγϊνίηρ ἴῃ οσοη[αβίοη.᾽"---τόξα. Ἡοπηθσυ, κΚ θτγοαο 

ἴμ5, 15 Τοπᾶ οὗ υδῖπρ' [Π6 γ]υΥ] οὗ {Π15 νου ΤῸΥ (ῃ6 ΒΙΠΡΌΪΑΥ; ἴῃ 6 

ΓΠΟΤΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἃ5 {Π6 Ἡοπιθτὶο ὕονν νγὰβ οὗ ἔσο ρίθοββ οὗ ἤοσῃ, 

ΙοΪη8α ΒΥ 1Π6 πῆχυς ἴπ 1Π8 πη! 44 ]6.---τυχὼν κατὰ δεξιὸν ὦμον, κ. τ. λ. 

“Ἡδνίηρ ΒίγοΚ [Π6 οαΥΥ οὗ [Π6 σογβϑὶθῖ οἡ 1Π6 τὶρῃΐ 5ῃΟου] 6 Υ.᾽" 

ΤῊΘ ψουῦηά νγὰβ ᾿ηῆϊοΐϊθα οἡ {Π6 Ττοπὶ ρατί οἵ ἴῃ6 ΒῃΟΌ]ΘΥ, ΘΓ ἴἴ 

ἸοπΠ5 {π6 Ὀγθαβί, ἃπὰ ΨἜΘΓΙΘ, οὗ ΘΟΌΥΒΘ6, ΤΠΘΥΘ γυῖα Ὀ6 βοιηθίϊησ 

οὔ ΒΟΙ]]ονν, ΟΥ οαν γ, ὈΘπϑδίῃ {Π6 ρ]αΐθ οὔ ἢ6 σουβϑὶθῖ. ΤῊΒ σογβοὶ θὲ 

ἤΘΓΘ Τοίδγγθα ἴο ἰβ ἴη6 ϑώραξ στάδιος ΟΥ στατός, 50 ΟΔ1164 θΘοδ56, 

ψΏΘη Ρ]δοθα οχ ἰῃ6 στουπα Οἡ 115 Ἰόννοὺ δᾶρο, ἰζ βίοοα δοτϑθοῖ. [1 

ποηβίβίθα ῥυΠΟΙρα ΠΥ οὗ ἔννο ρ]αΐθβ οὗ ἰτοῃ, ἴπΠ6 Ὀγθαβίρ!αΐθ, οουϑυ- 

ἱπρ 1η6 ὑγδαβὲ δηᾶ αδϑάοϊηθη, αηα [ἢ σοτγθβροπάϊηρ ρ]αΐθ, ϑν]οἢ 

οονθγθα 1ῃ6 θδοΚ. ὙΤΠ656 ἔνο ρ]αΐθβ Το ΘῈ υπϊϊρά αἱ 1ῃ6 51465 ὈγῪ 

ΙηΘ8Πη8 Οὗ ὈΠΟΚ]65, ο. ἩΟΙΏΘΥ ΔΙ ΑΥ5, ἰπ 1η6 Π|ΙΔ4, Ἰοῖη5 ϑώρηκος 

γύαλον, ΝΥΝ ὨΪΟὮ ΒΟΙῚΘ ΓΘΠΑΘΥ͂, ἰπῃ σθηθσαὶ Ἰᾶησαδᾶρθ, ὈΥ “16 ΠΟΙΙΟΝ 

ὈΟΘΥ-ΔΥΠΊΟΙΓ :᾽) ὈὰΪ τν6 πᾶγνθ ργϑίοσγθα ρίνὶπρ 1 ΠΘΥΘ ἃ ΤΏΟΤΘ Βρθοὶῆο 

{γδηϑιαίίοη, ΤῸΥ 1Π6 Β8Κ6 οὗ σγθδίϑυ ρϑυβρίουϊυ. ὍΥ8 τηϊσηΐ αἷ5ὸ 

ΤΘΉΔΘΥ ϑώρηκος γύαλον, “1ῃ8 Ρ]αΐθ οὗ [Π8 σοΥββ δῖ," πα σϑίδυ ἴΐ τὸ 
1ῃη8 ὈγΘαβί- ᾽6 66, βίη 66 686} μ]αΐβ ννᾶ8 8150 ἰθυτηθὰ γύαλον. (αιιδαηπ., 

Χ., 20, 3.) ΤῊΘ ἢγβί ὑγαηβιαίίοη, Πού ΘΥΘσ, 185 ΡΥΘίδσδὈ16.--- ἀντικρὺ 

δὲ διέσχε. ““Απὰ ΠΕ6]ἀ 115 γΥᾺΥ 46 οη.᾽ 

102-111. κέντορες ἵππων. ΟὈΙΏΡΆΓΘ ὈΟΟΚ ἰγ., 391.---οὐδέ ἕ. Ἐρὶς 

ἴῸΥ οὐδέ αὐτόν. ΤῊΘ Δ]]υβίοη ἰβ ἴο Π]ΟΠΊ666.---δήθ᾽, 1. 6., δήθα. 

“Τοηρ." ---ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος. Ῥαπαδτιβ ΘΧΡΥΘ5565 1Π86 

ὨΟΡΘ 1παΐ 1Π6 νγου πα ν}}}} ΒΟ ῬΊΟΥΘ ΠΊΟΓΙΔ].----εἰ ἐτεόν μὲ ὦρσεν, κ. 
τ. Δ. “1{1Π}6 Κίηρ, [Π6 5οη οὔ 70γυ6, ἔγυν ργοχηρίθα 6 Ψ Ώθη Παβῖ- 

Θηΐησ ΑΥΔΥ τοι 1 γΟϊδ,᾽ 1. 6., 1 1 ΘΥ 6 Ὑθα]Ὺ [Π6 5οη οὔ Ζ20Υ6, ἴῃ6 

ΤΟΥ] ΑΡΟ]]ο, [ῃδΐὲ ρῬγοϊηρίθα τη6 ἴο σοῃὴθ ἴο {Πϊ5 νυ  ἔγο τ ΠΊΥ͂ ΠδΕΪν 6 

Πγοῖα. Α5 16 Μυβε65 8.6 βαϊὰ ἴο ἄγτουβθ {Π6 θαγὰ σγῆθη ἢ6 νυ βῆ 65 
10 ΔΟ΄υΪ ΓΘ ΡἸΟΥΥ͂ ΟΥ̓ ὨΪΒ8 ΒίΓα! η5, 580 ΠΘΥΘ Αρο!]]ο 15 βαϊά ἴο ρσοπηρί 109 

ΔΙΟΠΘΥ-ΨΔΥΤΙΟΥ ἴο {Π6 γᾶ ΘΠ 1Π|6 Ἰα ΘΚ 15 δηχίοιβ ἴ0 5 ση 8} 128 

ΠΙΤ56]Γ ἴῃ 1η6 Ὀ41116- 618. ΑΡΟ]]Ο ννᾶ8 1ῃΠ6 παίϊοπδὶ ἀθιν οὗ 16 

Τιγοϊᾶπ8. (ΟΟΙΏΡΆΓΙΘ Υ ἸΤΡῚ], ΖἜη., ἵν., 148, 5δε44.» ἃῃ ΗθΥη6, Εχειιγ8.. 

αὐὦ ἰος.) 
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οὐ δάμασσεν. ““Ονδ͵ΟοδΔΙῺ6 ποῖ;,᾽ ἡ. 6.ν ἀἰὰ ποί 5|8ΔγὙ.----πρόσθ᾽ ἵπποι- 
εν καὶ ὄχεσφιν. “Τὴ ἴτοηΐ οἵ 5 ἔνγγο ΠΟΥΒ68 πὰ μἰβ οἰιδγίοί,᾽" ἐ. ε.» 
τ ἔγοηΐ οὗ (η6 ἔννο ἤΟΥ565 1ῃδἱ ἄγον μἷ5 οματῖοῖ. Ἡοιηθτῦ οἴϊθη Ἰοΐη8 

[686 ἔνγο νγνογάβ ἱοσϑίμθσ. Οοιρᾶγθ ὈΟΟΚ ἷν., 366, δηὰ χὶ., 198 --- 
Σθένελον. ΟὈΟμΠΊρΑΓΘ ὈΟΟΚ ἰἱν., 367.---ὅρσο. ΟὈΙΏΡΆΓΘ ὈΟΟΚ ἰν., 304. 

---πέπον Καπανηϊάδη. ““ Κἰὶπά 5οη οἵ Οἀραπαυβ." ΤὨῊΘ ἴθγπι πέπων 

ΟΟΟΌΪΒ ΠΘΙΘ 85 ἃ ἰοΚθη οὗἉ ϑπαἀθατιτηθηΐ ; ἴῃ 16 βθοοπά Ὀ0ΟΚ (νυ. 2335) 

ὰ ννὰβ διῃρὶογθὰ 85 δῃ δρρϑὶ]αίίοη οἵ γσθργοδοῖ. 
112-114. βέλος ὠκὺ διαμπερὲς, κι τ. Δ. “1ΗΕ|6 ἄτονν ουΐϊ [6 51 

ἌΓΓΟΝ αυἱΐθ ἱὨγουσἢ ἔγοια ἢΐβ. ΒΟ ΘΥ,᾽" ὁ. 6.7) 6. ἄγθὺν 1ῃ6 ΔΙΤΟΥ 

δΟΙΩΡΙΘΙΘΙΥ ουΐ ἔγοτη 1ῃ68 5ΒΠΟΌΪάΘΓ.---αἷμα δ᾽ ἀνηκόντιζε, κ. τ. λ. 

"Ὁ Αηὰ 186 ὈΙοοα ἀατίοα ὑρ ΤΠΤΟΌΡ Π5 ἐν βία ἐπηΐο,᾽ ἢ, 6., ἐννβίθα 

ὈΥ ΒΡ᾿πηΐηρ, ΟΥ 5ΙΓΩΡΙΥ βρᾷῃ. Ασοοτάϊησ ἴο Ατ᾽βίδσομβ, [ῃ6 ρΡοϑὶ 

τηθδῃβ ὈΥ στρεπτὸς χιτών ἃ 5ϊτΐ οὗ ΟΠαἰ Π-ΔΙΤΩΟΌΓ, {μὲ 15, τηδᾶθ οὗὨ 

ἢεχιδίο τα ῖθυϊα!β, ΚΘ 1Π6 ἰογίσα απιπμίαία οἵ ἰῃΏ6 Ποτηδηβ. ΤῊ ΪΒ ἰάθα, 

Βονγθυϑυ, που σῃ δἀορίθα ὈΥ̓ ΤΠΔΠΥ͂ ΘΟΙΠΙΠΘΠίδίουβ, 5688 ΒΔΤΑΪΥ͂ 

οοῃδβίβίθης ψἹ ἢ ϑώρηκος γύαλον, ἴῃ Ὑ6͵Β56 99, ὉΠ1655 1 σίνθ {18 

Ἰαίίου δχαργθββίοῃ ἃ ΥΘΥῪ σΘΏΘ.Δ), δηά, οὗ ΘΟΌΓΒΘ, γθακθηθα τηθϑη- 

ἴῃ. [1 15 Ὀδίίθυ, οα 1ῃ6 ργθϑθηΐ οσοδβίοῃ, ἰο δχρ δίῃ ΗομΊΘΥ ὉΥ͂ 

Πιθδῃ8 ΟἵἁὨ Ὠἰτηβο]ῦ, μὰ ἴο τᾶ κα ἰῃ6 στρεπτὸς χιτών ὮΘΥΘ τηθδηΐ ἴο 

Ὀ6 106 Βᾶπ|6 ἢ {Π056 τοίθισγθα ἴοὸ ἰῃ ὈΟΘΟΚ χχὶ., 31, ΠΑΙΏΘΙΥ, ἃ ἴὰ- 

πὶς, οΥ νϑβίτηθηϊ, οὗ ἐν βίθα Οὐ βρη γΟυΚ, οση ποχί ἴο 1Π6 5κίῃ, 

ὉΠ6ΘΥ [6 σοΥβαὶθῖ. Τὰ, Ηθυπθ, ἰπ σοτϊητηθηίίηρσ οἡ (Π6 Ἰα᾿6Υ ρᾶ55- 

856, ΘΧρίαἰηβ στρεπτοὶ χιτῶνες ἃ5 [ΟὉ]]ΟΥΒ : “ΥἹαοη ἐμ ἐμγιῖσ πυεϑίϊ: 

πιεπία ε586 ε ἰογἐϊΒ ἢἰ158 ἰεχία : χιτῶνες ἐκ στρεπτῶν κροκῶν.᾽" 

115-116. κλῦθέ μοι. “ΗΘΔΓ [ὉΓ τη6.᾽ ΟὈΞοσνθ {πᾶΐ μοΐ 'ἴ5 ΒΘΙΘ 
1086 ἀαίίνο οὗ δἀναπίασα (ἀαέϊσιι5 σοπιπιοάῖ), Βῖῃς6 κλύω οἰ ΠΟΥ 56 15 

)οϊπθα ψῖμ τπ6 σϑηϊνθ. ΤῊΒ ἀαέέσιια δοπιποαὶ ἰβ Ἰοϊπθα υγῖ "ἢ 81} 
γϑυῦβ, ἴο ΘΧρυύθββ ἰμαΐ βοιηθίῃίησ 18 ἀθη8 ΓῸΓ 1ῃ6 54Κ6, Ρ] Θά 5:6, 

ΒοπΟὺΣ, συϊάδηςθ, Ρῥτοίϊθοίίοη, βαίδιυ, Ὀθηθῆξ, Τὰσθγᾶποθ, ἄο., οὗ 

ΒΟΠ1Θ ΡΘΥΒΟη ΟΥ̓ ἐπίησ. (Κάλπετ, ᾧ 598, Ρ. 2324, .7ε[[.)---αἰγιόχοιο Διὸς 
τέκος ἀτρυτώνη. Ἐδρθδίβα ἔτγοτϊη ὈΟΟΚ ἰἱ., 157.---ἰεξ ποτέ μοι καὶ πατρί, 
κι τ. Δ. “1 νὰ ποὺ δύϑῃ ϑβἰοοάδϑί ὈΥ͂ ΤΩΥ͂ ΓΔ ΠΘΥ τ {ΓΙ ΠΑΙΪΥ 

{66} 158," ἄς. ΟὔΒΘΙΥΘ ἱπαὶ μοι ἰβ ἢΘΥΘ ἴο 06 οΘοηβίσιθα νυ ἢ πατρί ; 

ἸΈΘΓΑΥ, “Κ1Π6 ἐΔΙΠΘΥ ἀπίο Τη6.᾽ ϑοῖὴθ Υϑπάθυ μοι καὶ πατρί, " ὉΚ 
16 δηἀ ΓΩΥ̓ ΓΑ ΠΥ, θὰϊ 118. ΟἰΔ5}65 νυ τ ἐμὲ ἴῃ 1Π|6 βυσοοϑάϊηρ ΠΠ6. 

117-123. νῦν αὖτ᾽ ἐμὲ φελαι. “Νον ἴπ ἔστη Ὀθίτθπα πιθ.᾽ [Ι͂ὴ 
16 ργθνίουβ γϑῦβθ, Ὠἰοπηθᾶθ 8110 8468 ἴο (6 αἰὰ νυ οἢ Μίηθσνα μδὰ 

ΤΟΙΙΠΘΤΙΥ ΤΟ πἀθγθὰ ἴοὸ ἢἰβ {αῖμοΥ ΤΙ γάθιβ.; πὰ ΠΟῪ ἢ6 Ῥγαᾶῦβ ἴπαΐ 

16 βᾶτηθ δϑϑίβίδησθ Ὀ6 γουομβαίδα τὸ Ὠἰμηβοὶῦ. Α5 ἢ6, {ΠΟΥ ίοσο, 

δίαπάβ ορροβϑὰ ἰὸ ἢΐ8 Γδίῃοσ, ἴῃ 6 ϑιῃρῃδίϊσ ἔόσιη οὗ 1ῃ6 ρστοποῦῃ 

ἐμέ) ἰΒ οτηρ!ογοϑά, ποΐ {Π}8 ΟΥ̓ ΠΑΤῪ ἔοττη. [Ι͂ἢ 1ῃ6 Βυσοσϑαάϊηρ ΥΘΥ56, 
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ον υϑύ, νυ ὮΘΓΘ ἢΘ γϑίθυβ ἴοὸ Ῥαπάδγῃϑβ, {Π6 ὈΠοιρῃ δῖ [ΌΥΓη {μὲ} 15 

ἀϑαΐῃ υ866.---ἐλεῖν. “Τὸ ονϑῦίδκθ." ΤῊ 5ΒΠΟΥΙΘΥ ΒΟΠΟ]α ΘΧρ αὶπ 

ἴδ Ὁγ ἐν χερσὶν ἔχειν.---καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν. ““Απά ἴο ΘοΙη8 
ὙἸΐῃ ΒρΘαυ Β ϑηρσί οὗ "τη." [ΠΈΘΓΑΙΥ, “10 ΘοΙη6 ὑυ] πη [Π6 ΤΌΤΟΘ 

οὗ ἃ (δυ1164) 5ρθᾶγ." Ἐφαυϊναϊθηΐ ἰο ἐντὸς βέλους γίνεσθαι, ἃ8 

Ἡδβνοῃυβ δχρίαίηβ 11. Οοιηραγθ Ηβθύπθ: “πὲ εἰ νεπίαπι ἱπίτα 746- 

ἐωπι μαδία." ϑοῖὴβ σοχῃητηθηΐδίουβ, ΨΥ] 1655 ΡΥΟΡΓΘΙΥ, ΤΌ ΠΥ 1ῃ6 

ψγοτ 8 ἴῃ 46 βίη, “0 ΘΟΠῚΘ ἴο 8ῃ αἰΐδοκ οὗ {06 Βρϑᾶσ (ἢ ὨΪΓΩ).᾽" 

ὈΡΒΘΥΥΘ, ΠΠΟΥΘΟΥΘΥ, {Πδΐ Π6ΓΘ 15 Π0 ὕστερον πρότερον ὮΘΙΘ, ἃβ ΞΟΙῺΘ 

ΒΌΡΡΟΒΘ, 5΄π66 ἑλεῖν ἢδ85 ποῖ, ἴῃ {Π6 ργθββϑηΐ ραββᾶρθ, 115 υ508] Ηο- 

1η6υῖς τηϑδηΐηρ οὗὨ ““ἴο ΚΙ]. 
ὅς μ᾽’ ἔδθαλε φθάμενος. “00, πανίηρ θΘθη Ὀθίοσθ- απ τ ἢ, 

ψΟυΠαΘα Πη6,᾿} ἑ. 6., νγουπα θα τη6 ἢγ͵γβί.---μέ φησιν. ὙΥ͂Θ ΠᾶγΘ σίνϑῃ 

{Π6 οογγδοῖ δοοθηΐαδίίοη ἤθτΘ ἢ οὗ. ΤῊΘ ΘοΟΙηπΊοη ἰοχί ἢᾶ5 

με φησίν.---ἐλαφρά. “" Αοἴϊνο.") ΤΠ βομο]αβί δχρὶαὶπβ ἴδ νγ6}} ὈῪ 
εὐκίνητα. 

124-128. ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι. ““ΕἸσΗΣ ἀραϊηδύ [η6 Ὑ͵ΤΟ]Δη5.᾽ 
ΟΡΒΘΙΥΘ ἐπαᾶΐ {Π8 ἱπῆηϊ εἶν βία παβ ΠΘΥΘ [ῸΥ [Π6 Ἰπηρογαῖῖνθ. (ΟΟηΒῈ] 
μΟΐΘ θη ὈΟΟΚ 1., 822.) ΤῊ νϑτῦ μάχομαι ἢᾶ5 υϑΌ Δ }Υ {Πη6 ἀαῖῖνθ ὈῪ 

ἰι56]. ἩἨοιηθυ, ἤοννθυθσ, πὰ οἴου ροθῖβ οἴθη δϑά ἐπί ἴο [η6 σοῃ- 

ΒίΓΙΟΘΊΊΟΏ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΤ ἴ0 ΓΠΔΙΚ ΓΏΟΥΘ ΟἸΘΑΤΙΥ 1Π6 αἰτγοοίίοη οὗ {Π6 δΔοί!Οῃ.---- 

μένος πατρώϊον ἄτρομον. ““ΤὮῺΘ ἱηίταρ!ὰ 5ρ τ ΟΥΤΩΥ 51γ6.᾿ -- σακέσπα- 

λος. ““ΤῺῊΘ 581614-5ῃδκίηρ,᾽" ἡ. δ.) 0 ὈΓΔΠαἰΒῃθα 15 Βῃ 1614 δσαϊηβί 

{Π6 1[068.---ἰππότα. ΟΟηΒ0} ποίθ οα ὈΟΟΚ ἰϊ., 336.---ἰχλὺν δ᾽ αὖ τοι, 

κ-τι Δ. “Απᾶ, ΤΠΟΥΘΟΥΘΤΙ͂, 1 ἢᾶν6 [15 ᾿ηβίδηϊ γϑιηουθα [ῸΓ {Π66 “ΤΌΤ 

{ΠΥ δυδ5 πε οἱουα ΜΜΏ1Ο} ὈΘίΌΓΘ ννὰ5 ὉΡῸΠ 1 θΙη." Μίπογνα, μᾶυ- 

ἴῃς ἃ ΒΡΘΟΙΔ] ἐδ 5Κ [0Υ Ὀὶοιηθαθ ἴο ρουίοσιη, ἰπνϑϑίβ ὨἰπῚ, ΤΟΥ 1Π:6 {ἰΠ|6 

Ὀαίηρ, Ὑ ἢ 1Π6 δου οὗ ἀἰβιϊησι βηϊησ αυθῃ ἃ σοά. ἀσοοτχαϊηρ (0 
18 ΡΟΡΟΪΑΓ ὈΘ]Ἰθἔ, ἃ5 Τοργοβθηΐθα ἴῃ 1η6 Πίαά, πὸ τηοσίδὶ οου]ὰ ἀϊ5- 

σΘΥη ἃ ἀδ τυ 1 1[Π6 ΙΔ. ΘΓ Τ6ΥΘ ὑη νη, Βῖπο6 ἃ οἱου, ΟΥ̓́ΤηΪδί, Γοβί- 

δα οἡ παπηδῃ νἱἰβίοη ἰῃ βοὴ ἃ 6456, ἃηἀ ρῥγαυθηίθα πη δίθυθδὶ Υἱβὶ- 

ταηΐ ἔγτοπὶ θθίῃρ Β6θθη. [Ι͂ἢ βϑῆθυδὶ, ΒΟυγ υ συ, ἴῃ 106 Π|44, [η6 σοάβ 

ΓΑΥΘ Μ ΒΙ018 ἴο ΘΥΘΙΥ 0Π6, Θχοθρί ψ θη, ΠΟῪ ΒΌΓΓΟῸ Πα {ΠΘΙηβϑῖν 5 

στ ἃ οἱουα ; ἰπ 1ῃ86 Οὐ 5ΒΘΥ [ΠΘΥ ΔΓΘ υ5ΌΔΙΠΥ ᾿ΠΥ151016, ὉΠ1655 ΠΟΥ 

[ὯΚ6 16 ἴοτιῃ οὗ μυϊιηδη Ὀδίηρ5. 

ἕλον. ΟΌΞΘΟΓνΘ ΠΟΙ [6 ΤΌΘ οὗ {6 δοτὶβί ἰῃ ἀθηοίϊηρ δ δοίιοη 

νν ΐοἢ Ὠὰ5 705 Κη ρᾶοθ. ΟΌΒΕΙΥΘ, 880, {παΐὶ {Π6 δουῖβί 15 [Ὁ]- 

Ιοννβα ὈΥῪ {Π|8 Βυθ) ποίνθ (γιγνώσκῃς), ποῖ ὈΥ͂ ἴπΠ6 ορίαἴϊνο. ὙΥΈΘη 

[Π6 δογίβί μᾶ5 16 ἴοτοθ οὗ ἃ ρεσίθοϊ, 85 ἰῃ 16 ργϑβθηΐ ᾿πβίδποθ, [8 

Ρᾶϑβὲ δοίίοη ἰβ ὁὐῃβ ἀθσθὰ ἃ5 οοϑητηαΐηρσ ἃπὰ δχίθπαϊηρ ἱπίο ργθβθηΐ 

{ἰἴτ6, δηὰ 1ῃ6 ἀδρθηάθηΐ γϑυῦ, {ΠΘΥΘίΌΤΘ, Το ίδυβ ἴο βοιηθιῃϊησ Ργ65- 

δηΐ ΟΥ Γαΐυτο. (Καλπεν, ὁ 80θ, 1, Ἀ. 415, .7ε1{.)---Ἠμὲν ϑεὸν ἠδὲ καὶ 
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ἄνδρα. Ἰτ τηυξί 06 δοΥΠ6 ἴῃ τηϊπὰ ἐπαΐ {18 αἷς “ἰησα πίη υἱβίοπ οὔ 
Ὀϊοιηθάθ νγαὰβ ρίνσα τη ΟΠ]Υ σὲ 1η6 ργαβθηΐ οοοαβίοῃ ἃηὰ βϑυνίοθ, 

ἴῃ νϊφῃ Π6 νγ͵ὰ85 εἷδριογοά ὉΥ Μίποτνα ; [ῸὉΓ ψὝὌ6 Πηά ἴῃ (Π6 5ἰχίῃ 

ὈοΟΚ ἐπᾶτ, σὴ τησϑίϊης ΟἸδιουβ, ῃ6 15 ᾿σηοτγαηΐ τυ μϑί 6. {πᾶΐ ἤθτὸ Ὁ6 

ἃ ἴδῃ ΟΥ̓ἃ ροά. (Τ͵αίρῳῃ, αὐ ἰοε.) 
129-434. τῷ νῦν. ““ΤΠΘΥΙΘίΌΓΘ, πον». -- πειρώμενος. ““ Μακίης 

{18} οἱ ([Π66),᾽ ὁ. δ.) τηακίηρ δὴ αἰϊθιηρί δραϊηβί Π66. ΞΘΌΡΡΙΥ σοῦ 

---ἀντιὶκρύ. ““Αραϊηϑί." --μάχεσθαι. Τηδηίϊῖνο, ἀσαίῃ, ΤΟΥ [Π6 ἱΤΡΘΥ 

αἰϊνθ. 800, 8180, οὐτάμεν, ἰῃ γ6γ56 132.---τήνγε. ““ΤῊΪΒ σοῦ α688, ἰη- 

εἐεοα." ἘΤἸἢθ δἰϊυβίοη ἤθγΘ ἴο θη ἰβ τηϑδηΐ ἴο 6 δὴ διῃρῃδίία 

ΟΠ6, ΘἰςΠ6Υ 85 ἀθβίσπαίίησ ἃ γα Κ δηα ὈΠυγΑΥ ΚΘ ἀθ Υ, ΟΥ 6156 οὴ8 

ῬΘΟΌΠΙΑΥΙΥ ὨΟΒ.116 ἰο {Π6 ατθοξβ. 

135-138. καὶ πρίν περ ϑυμῷ μεμαώς. ““Απᾷ {Βουρῃ, θΘίοτο {Π|8, 
ΘᾶρΘΓ ἴῃ 500}. ΟὈΒΘΙΥΘ ΠΟΙΘ {Π6 δηδοοὶυΐποπ ἰπ 16 ποτηϊπαίῖγα 

μεμαώς, »» ἤΘῺῊ 18 ΥΘΡΌΪΑΥ σοηδίγαοσιίοη νου] γθαμῖγα μεμαῶτα ἴῃ ἴῃς 
δοοιυδβαῖνθ, ἀσγθθίησ υ {1 μέν.-τομῖν ἕλεν. “ΤΟΟΚ Ροββθββίοῃ οἵ 

διμη.᾽"-- ἀγρῷ ἐπ’ εἰροπόκοις ὀΐεσσιν, κ. τ. Δ. “Ἰη {Π6 σΟὈΠΊΓΥ, ΒΥ πὲ 

ἤΘΘΟΥ 5.660, 85 ννουπαθα ἱπἀθθα, οη μανίηρ Ιθαρθα οὐϑὺ {π6 6η- 

ΟἸοβατθ οὐ 1η6 σουτί, θὰΐ Πᾶ5 ποΐῖ Κι! 68. Οὔβοενθ μᾶΐ χραύσῃ 
ΡΓΟΡΘΙΙΥ ΓΘίδυβ 10 ἃ 5]||σῃξ ννουπᾶ, ΟΥὁὨ σταΖζθ. (Οοιηραγα Κιλπᾷ., αὰ 
Τίπι., ΤΠες. Ῥίαϊ., Ρ. 104.) 6 πᾶνϑ θυ ἃ ΨΘΥῪ σταρῃϊο σοΙηρΡαΥΐ- 

βοῃ, ὑγΒϊο Πδ5, ΠΟΎΘΥΘΓ, 'ἴπ Οη6 ρατΐ οσοαβίοπθα βδοπβίἀθγαδθο 

Ὑγου]6 το {η6 σοτημηθηΐαίοιβ. ΤῊΘ 566ὴ6 Τϑργθβοπίβ ἃ Βῃδρῃοσὰ 

ἀννϑ!ησ ἴῃ (η6 σου ΥΥ͂ (ἀγρῷ), ἱμαΐ 15, αἴ βοῖηθ αἰβίδῃοθ ἔγοτὰ ΔΗ͂ 
τον ΟΥ̓́ ΠΠαΡΘ, ἀπά θύθῃ ἔγοπῃ: ΔΗΥ͂ ΠΘΙσ ΟΣ. ΗΐΒ ἀνθ! ηρ, ἃ 
ΒΙΓΩΡΙΘ Βυΐ (σταθμοί, ΘΟΙΏΡΑΥΤΘ αβϑβοισ, 8. Ὁ.), 15 βυττουπαρα Υ͂ α 

οουτγίγαγά ΟΥ̓ ΘΠΟΙΟΒυτΘ (αὐλή), ἱπίο νοι 18 ἤοοκΚβ ἃγ6 ἀτγίνθη δυ- 

ΘΥΥ͂ ηἰσῃΐ (ῸΓ ρῥγοϊθοιϊίοη ἴοι Δ Ὀθαβίβ. ΤῊ Ἰοπ, μου θυ, 

Ιθᾶρ5 ΟΥ̓ΘύΓ 1ῃ6 ἔδποθ, Οὐ ρα] βαᾶθ, βυγσγουπάϊησ {πΠ6 αὐλή, ἀπά δοίβ 

διηοηρ ἴΠ6 βῆθθρ. ΤῺΘ βιθρῃθγά, ὴο ἢᾶ5 θ6θὴ δγουβθα ὈΥ͂ [ῃ6 

τοδγίηρ οὗὨἉ {Π|6 Δ ΠῚ Γη8] νν 116 τυ ποὰΐ {ῃ6 ΘΟ] ΟβΌγο, [865 ἢἰ5 βίδίοη 

ἴῃ 16 ἀυλή ὈΥ εἰ 566}, 8ἃπὰ νγοιπηᾶβ {Π6 Ἰΐοῃ {Π6 τηοϊηθηΐ μ6 πᾶ5 

Ιοαρβά ονϑῦ; θυΐ 1ῃ8 ψουπᾶ ργουΐηρ ΟἿΪΥ ἃ 5] σῇ ὁΠ6, {Π6 5Π6ρ- 
Ὠδτά, ἱπ δἰάτιη, τϑίγθαίβ νυ ΐη πἰ8. παΐ, ἀπά Ιθᾶν 65 μἰβ ἤοοκ ἴο (Π 0 

ΤΩΘΓΟΥ͂ ΟΥ̓́ΣΠ Βανᾶσα δηἰπ|8]. 
139--148. τοῦ μέν. ἘΒρίδιτίηρ ἰο [Π6 ]ἰοη.---οὐ προςαμύνει. “ Ηο 

αἰὰβ ποὶ (8 0 Κ).᾽ ΞΒΌΡΡΙΥ ὀΐεσσιν.---δύεται. ““Ηθ τοίϊτο5. ΤῈΘ 
γϑτῦ μᾶ5 ΠΘΥΙΘ, ἴῃ ἔδοΐ, νγυαΐ Ἀρρθᾶτβ ἴο 6 18. ῬΥΪΓ Εἶν Θ Ἰηθαπίηρ, 
ἐδ σοῖϑ Ἰηϊ0,᾽ ὃ. 6.. ἢ6 Π΄465 ΠἰΓη 56] ἰῃ.---τὰ δ᾽ ἐρῆμα. ““ Απὰά {Π6Υ], 
186 ἀθδβοτίϑα (8Β[166ρ).᾽ ΞΒΌΡΡΙΥ ποίμνια.---αἱ μέν τ᾽ ἀγχιστῖναι, κ. τ. Δ. 

Ὁ ΤΉ6586, ἱπάθθα, Βυσα]δα τορσϑίῃθυ, ἃγΘ βίγθυνθα ὁη6 ροη ἃποίῃ 8 1." 

ΟΌΒΘΙΥΘ ἰμαΐ αἱ τοίδθυβ ἴθ γὸ ἴοὸ οὗες, ἃ5 ἱτηρ θὰ ἴῃ τὰ δ᾽ ἐρῆμα (ποίμ- 

ἐλ] 
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Ψνια).---αὐτὰρ ὁ ἐμμεμαὼς, κ. τ. Δ. 'ΤῊΗΪΒ Ππ6 Π88 σίνϑη σγδᾶν τγσαῦὶο 
ἴο 1ῃ6 σοΙητηθηΐδίουβ, 8η4 υυ]1ἢ ΥΘΙΥ σοοῦ ΤΘᾶΒρῃ, 51Πη66 ΘΥΘΓΙΥ͂ τοαά- 

ὋΓ Οὗ ΔηΥ̓͂ ἰαϑβέθ τηυβί 566 πὲ 1ζ ΒΡΟ115 1Π6 ᾿τηᾶρθ ΘΕ ΓΘΙΥ. Ὁ ταρ- 

τϑβαπίβ (Π6 ΠῚ 85 Ἰϑαρίησ ουξ οὗ ἴπ6 δποϊοβατσθ, βαῖθα ἢ ἀθυοῦτ- 

ἴηρ, ἃηα γοΐ, ἴῃ {Π6 ΥΘΙΥ͂ ΠΟΧἕ ΥΘΥ56, ὨΙΟΙΊΘ46, τγ]}10 15 ἰγριπδᾷ Ὀγ 1Π8 

Ἰίοῃ, 15 ἀββουϊ θα 85 τυβῃὶηρ ἰπίο {π6 1Π]οΚαϑὲ οὐ μἰβ ἰθυγ Ἐ 0658. 

ΤῊΘ δχρ ηδίϊοηβ σίνϑη ΒΥ [Π6 5ομῃο]αβίβ Δ. οἵ ΠῸ υδ]06 ὙΠ ΘΥϑυ, 

ΒΟΙῺΒ Οὗ {μ6πὶ δχρὶαἰπίησ ἐξάλλεται αὐλῆς (1. 6., ἐξ ἅλλεται αὐλῆς) ὉΥ 

ἔξω ὧν αὐλῆς ἅλλεται εἰς τὸ ἐντός, ἀπ οἴ6ΓΒ (ἀτηοηρ ΠΟΙ 15 Ἐπ- 

᾿ δία. ἢ 15) τηακίηρσ {Π6 ΡΥΘροβιτοη ἐξ ΠαΥ 6 ΠΟΥ {Π6 ἴοτοθ οὗ ὑπέρ. 

ΤῊ {τυΐῃ 15, [η6 ΨΏΟΙΘ 11π6 15 ἃ ἰδϑίβ] 655 ἱπίθγροϊαίίοη, ἃ5 Ηθυ 8 

δᾶ Κηϊρῃΐ Πᾶν τηαϊπίαϊπθά. 

βαβέης ἐξάλλεται αὐλῆς. ““ϑρτίηρβ ἔγοτα οαΐ {ῃ8 ἄθβρ δποϊ οβασθ." 

Οὔδβοινθ {μαΐ βαθέης ΠΘΥΘ ταῖδιβ ἴο {Π6 ΠΙσἢ ἔθ ποθ βυτγουπάϊησ ἐπ 6 

᾿αὐλή. 
. 144-151. ἕλεν. “Η|8 5]θνν."-- τὸν δ᾽ ἕτερον, κ. τ. Δ. “Βαϊ ὨΪπῚ, 
[86 Οἶοσ οὗ 1Π68 ἔνγο, ἢ6 βιηοίθ 1 Πΐβ μυσΘ Βιυνοσᾷ οἢ 1ῃ6 ΠΟ] |αΓ- 

ὈΟΠΘ, ΠΘΔΓ 1ἴῃ68 5Πῃου]άετ."--- ἐέργαθεν. “δ δβεοραγαΐβα." --- ἔασε. 

“8 Ἰδὲ θ6,᾽ ἡ. ἐ.,) ΒὨ6 1δὕϊδ Ἰγῖπσ {Π6Υ6, ἑ. 6.. ΜΠΠοὰΣ βίορρίηρσ ἴο ἀ6- 

ΒΡΟΙ {ποτὰ οὗὨΤΠΘΙΓ ΔΥΠΏ5. --- Πολύϊδον. ΟὈΞοτυΘ 186 Ἰοπρ ΡΘΠΟΪΣ. 
ΗΘΥΠΘ ἃπᾶ οΟμοιβ τϑδᾶ Πολύειδον.---τοῖς οὐκ ἐρχομένοις, κ. τ. λ. 

“ἘῸΥ ὙΠΟΠῚ, αἵ {πῃ6 }Γ ἀδραγίαυσθ, {πη6 οἱὰ τηδη αἰ ποὶ ἱπίθγρτγοὶ 

᾿ἀγθδιη8." ΤΠΘ δποϊθηΐβ, 85 ἄρρθαῦβ ἤγοιῃ ἴπ6 βοῃο α ἂπαᾶ Ἐπι5ῖα- 
{Π1ὰ5, Θχρ αἰπαᾶ ἴΠ656 ὑγοσὰβ ἴῃ νδυ]οὺβ νγαγ5. ΤῊΘ ποραῖϊγ οὐκ 

μανίησ ὈΒΌΔΙΠΥ θΘΘη Ἰοϊπθα ᾿ΠῈ τοῖς ἐρχομένοις, ᾿ὰ5 οαυβαά {Π6 

ὙΠΟ] Δι ΙσΌΥ δηᾶ αἰ] οὗὨ 16 η6. 8 μανθ δδορίϑα 1Π8 

ΘΧρἰαπαίίοη οὗ Εγπαδβίϊ, ἢ ΒΙοἢ Ηθυπθ ἃπᾶ 055 ἄστθθ. ΤῃΘ 

γτηθαηΐπρ '5, ἐμαξ {Π6 ΓΔΈΠΘΥ, αὐ ἐμποῖγ ἀθρατγίαγθ ΤῸΓ {Π6 ὙγΆΥ, ἰπέϑυ- 

Ῥτθίθα πῸ ἀγθδπηβ ἴο {Β6ῖη, σᾶνθ {Π6ΠῈ ΠῸ νγασπίησ υοΐοθ ἂηὰ ῥτθ- 

ἰοίίοι ἀραϊηβί [η6 [αἴθ {παΐ ανναϊθα ἤθη. (γαΐρῃ, αὦ ἴσα.) 

188-168. τηλυγέτω. Οοπδυὶῦ ποΐθ οα θΟΟΚ 1ἰ]., 1175.---ὠἰπὶ κτεά- 
τεσσι λιπέσθαι. ““Τὸ Ἰδᾶγ6 ΟΥ̓ΘΣΥ 5 Ροββεββί "5: ΟὔΒουνο ἱπαΐ 

ἐπί Ἠθγθ ἀθποίββ {Π6 Ὀδ]θοὶ οὐ ἰηϊθηΐ.--- ἀμφοτέρω. ““ῬΎΟΠι θΟΙΠἢ.᾽" 
ΟΌΞΕΤΥΘ {86 ἀουῦ]6 δοουβαίίνθ, ἀθροπαάθηΐ οη ἐξαίνυτο, ἵμ6 δεῖ ργο- 

ἀυοαδά ὈΥ͂ ἴΠ6 δοίΐοη ᾿πηρ] 16 ἃ ἴῃ {πΠ6 σϑγὺ Ὀθῖησ δχργθββθᾶ ὃγ ϑυμόν, 

αηᾶ ἀμφοτέρω. Ὀθΐησ ἴΠ6 δοουβαίϊνθ οὗ {Π6 Ῥαϊθπίβ, ΟΥ οὈ)θβοΐβ, οῃ 
ψΒΟπῚ {Πδΐ οῇδβοΐ 15 θχογοϊβθα. (Καλπεν, ὁ δ82, 1, ρ. 900, «ε10. 

-Ζεποδοΐαβ ἴοοΚ Οἥδποα αἱ 1ῃἷ5 ἀουθ]6 δοουβαίϊνθ, απ πυτοῖθ ἀμφο- 
τέρων ᾿Ὅπξ νΠΠΟΩΣ ΔΠΥ͂ ΠΘΟΘΘΒΙΕΥ.---κ νοστήσαντε. ΗΘΥΠΘ τ 65 
ἐκνοστήσαντε ἃ58 006 ΨΟΓ͵α, ὙΥἘ]Οἢ 15. ὙΘΥΥ͂ ΘΟΥΤΘΟΙΥ οοπαθιηπηθα ὈΥ 
ϑρΙΓΖΠΘΥ ἃ5. ὉΠ π 6} 15 1016, ΤῊ δοοθηϊααδίϊοη οἵ ἔκ μ85 10 Ὀ6 σίνϑη, 

ἘΩΘΥΘΟΥ͂ΘΗ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΙ 0 ἃν Οἱ ἃ ΔΕ ὈΙ σῸ Υ.---χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δο- 

͵ 
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τέοντο. “Βυϊ σΟΙ]αίΘΥᾺ] τϑαἰοηβ αἰνἀθὰ ἰῃ8 ὈγΟΡΟΥΥ διοηςἢ 
{πῃ 56 1768. Ασοοτγάϊηρ ἴο 1ῃ6 Βοϊιο! δὲ, ὈῪ χηρωσταί ἃγτθ ᾿ηϑδηὶ 

οἰμοὺ μοῖγβ, οὐ [06 ΒᾶΠ|6 ρεέηβ, ὙΠῸ ἱπηθυὶς [Π6 ῬτΤΟΡΟΓΙΥ οὗ ἃ οἰ ά- 

1655 τηδῃ : οἱ τὸν χῆρον οἶκον διανεμόμενοι κληρονόμοι. 
159-ἰεῦ. λάδε. “ὩΦ 56 Ζϑά,᾽" ἐ. ε., οὐ δυίοοκ. -- -Δαρδανίδαο. “ Ὀε- 

βοθῃάδηΐ οἵ Πατάδηιϊβ.᾽" αγάδπαβ νγὰ8 ἃ βίγδηρσογ- οἰ δαίη, βοὴ οἵ 

Τρ το ἀπά οἵ ΕἸθοῖγα 1ῃ6 ἀδυρῃίου οὗ Αἴϊὰβ, μο βοίι θὰ ἴῃ ΤΙΟΔΒ, 

ΤΥ α {Π6 ἀδυρσῃΐου οὗ Τϑυςοσ, δηὰ Τοαπηἀθὰ {δ 6 οἰτΥ οἵ Πασγάδηαβ, 

δῇ {Π6 Τοοἱ οἵ Μουπὶ ΙΔ. Ηδ νγὰβ {Π|6 συ μοὶ] Ἀποθϑίου οὗ 1Π|6 

ΤΥο)η5. Π|Ὸ5 δπὰ Αββδύδσὰβ ὑὙ6γ 1ῃ6 οἤβρτίης οὗ 8 σταπάβοῃ 

ΤΙΟΒ ; [μδοιϊηθάοῃ νγ88 ἃ β80η οὗ "8, αηὰ Ῥγίδπι ννὰ8 ἃ β0ὴ οἵ δοιὼ- 

Θάοη. --- Ἐχέμμονα. 'ΤῊΪΒ 18 ὙΥΟΙΓ 5 τοδάϊησ, δηὰ ἰβ βυρροτίθα ὈΥῪ 
Μ|55. δυιπου νυ. Ηθυηθ ᾶ8 ᾿Εχήμονα, ὑπβυρροτίοὰ ὈὉγ Μ58., δηὰ 

γἹο]αἰϊηρσ [6 ὉΠΑΙΟΡΥ͂ οὗ {Π6 Ἰδησαᾶρσθ. 

ἐξ αὐχένα ἄξῃ. “415 Μοπί ἴο ὈΓΘΔΚ ΟΥ̓ (Π6 πθοκ." ---ξύλοχου κάτα 
βοσκομενάων. “ΟΥ̓ 1058 σταΖίηρ ἴῃ ἃ {π]οΚοὶ,᾽" ἑ. δ.,) ΤΈΘΙΘ ΠῸηΒ ἀπὰ 
ΟἾΒΟΙ Μ16 Ὀραβίβ ἀγ6 δοουβίοιηθα ἴο ΠΑΥ͂Θ 1Π6ῚΓ 1α178.---βῆσε κακῶς 

ἀέκοντας. ““ ΜΙΒΟΥΔΟΌΙΥ Βυγ]θὰ ἀραϊπβί {6 στ ν1}}.᾿ Οὔβοσνθ ἰμδὶ βῆσε 
. 8 Β6͵Θ ἐγαηβιίίνθ, πᾶ Θαυϊναϊθηΐ ἴο 1Π6 Ἰαΐου κατεδίθασε. 

10θ6.--1710. ἀλαπάζοντα. ““1,ἀγίηρ νγαβίθ.᾽" Οὔβοσυθ ἐμαὶ ἀλαπάζω 

ἐβ τποϑὲ ΘΟΠΙΠΊΟΠΙΥ οιηρὶογθὰ οὗ 106 βαοκίηρ οὗ οἱτἰ68.--ἶνἣν μάχην. 

«ΤὨγουρὴ 1Π6 ἤρ!!." ΟὔΒοΙγΘ ἴπαΐ ἄν 8 ὮΘΙΘ (Π6 οἷά ἔογτη ΤῸ ἀνά. 
-κλόνον ἐγχειάων. ““ΤῊΘ (τη! τηογθιηθπὲ οὗ [Π6 ΒΡΘΆΓΒ."".-- 
εὖρε Λυκάονος υἱόν. ΟὈΒΘΥγΘ ἴΠ6 ἀβυπάθίομ, ἀπὰ 1Π6 δὶγ οἵ γαρ  ἀϊτν 
τν Βο 1τ ΡΩΓΡΟΒΘΙΥ͂ σίνϑϑ ἴο 1η6 οἰδιβθ. 

171-180. ποῦ τοι. “ὙΠΘΓΙΘ μᾶβὲ ποὺ 1᾽ ἡ. 6., τυ μαΐ νοό ὈΘοοσ.Θ 

οἵ.---τῷδ᾽ ἀνδρί. ΗΘ ροϊπίδ, ψΨ,ὮΠ6 βαγίηρ (18, ἴο ΤοτηΘά6.----δεὶ 
χεῖρας ἀνασχών. ἨΘ ἰ5 ἴ0 ΡὈΥΔΥ ἴο 1006 8ἃ5 1:6 Δυΐμοῦ οὗἁ ΥἱΟΙΟΤΥ.-- 

ὅστις ὅδε κρατέει. “Δ ΒΟΘνΘΓ {Π|8 15 {πὲ 15 Ῥγθυδι ηρ." --γούνατ 

ἔλυσεν. Οοιηρᾶγα θ00Κ ἰγν.ν, 469.---εἰ μή τις ϑεός ἐστι. Τὸ ὉΘ σοῃ 
προίοα πὶ οοπδίχποιίοπ Υ] ἢ γϑυβθ 174, ἔφες βέλος τῷδ᾽ ἀνδρί.--οἱρῶν 
«Οὗ δοοοπηΐ οὗ βδουἤοε5,᾽ 1. δ..) ἰμαὶ πᾶν ὕὑθθη ὙΠ Π6]α.----ἔπι. 

ΕῸΓ ἔπεστι. ΟὐΟμραΐθ ὈΟΟΚῚ., 515. 

181-187. μὲν ἐΐσκω. “ Ῥδϑπι δἷπὶ {{Κ6.᾽" --ἀσπίδι γιγνώσκων, κ. τ. 
λι μα Ταάρίης ὈΥ [εἶ 5Βμϊθ!ἃ δπά ἢἷ5. υἱβογθὰ μοὶπιοί." ---σάφα δ᾽ οὐκ 

οἷδ᾽. ““Απᾶ γ6} 1 ἀὸ ποὲ Κηονῦ ΟἸΘαΥΙΥ.᾽"---εἰὶ δ' ὅγ᾽ ἀνὴρ, ὅν φημι. 
ΤΥ, ΒΟΥ συ, {15 ἰβ (ἢ 6 τιὰπ ὑνθοπῃ 1 βρθὰκ οἵ"- τάδε. “Τῃ τη 85 

ναγ.᾽--“νεφέλῃ εἰλυμένος ὥμους. ““ΥταρρΡΘὰ τουπὰ 85 ἰο ᾿ἶβ Βιιου]- 
ἄθτβ συ ἃ οἱουά. Οοιηρατθ Ηοτδοθ, Οὠἀ., ἱ., 3, 31: “Νιδε εαη- 

ἀεπίες ᾿ἀιιηιδγοβ αγαϊοίω 5 ;" ἃπὰ σοηβαϊξ ἢοΐΘ ΟΠ Υ6756 1397..--ὃὃς τούτου 

, βέλος ὠκὺ, κι τ. Δ. “ὙὙἘΠῸ τυγηθα ΑΥΓΑΥ ἔγοτα 115 ὁη6, ἱπ ἃποίῃ 0 Ὁ 

ἀϊτεοιίοη, ἴῃ 6 βνῖς. παῖς ἐμαὶ τραοηθά ᾿ἰμὶ,᾽" ἑ. 6., ἰαγηϑὰ ἐξ ΑΥΔΥ ἰο 
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Ποῦ ΠΟΥ ρατί οὗἩ {Π6 ΒΟΥ, ΠΘ͵Θ ᾿Ὁ νου] ποῖ ΡΥΟΥ͂Θ τηοτί8]. θύῃ 

δηὰ Ῥᾶπιη ΘΟηβίτι6 τούτου ΜΥ]ΔΠ κιχήμενον, Ὀὰΐ κιχάνω ᾿δ5 ΔΙ᾽ ΑΥ̓5 

16 δοοηβαίίγα ἰῃ ΗΟΠΊΘΥ, πα τούτου τηυβῖ Ὀ6 ἰάΚοη ψ]ἢ ἔτραπεν. 
189--190. ἀντικρὺ διά. ““Θυϊίθ {ΠγΟΙΡἢ.᾽" --- γυάλοιο. ΟὈΟΙΏΊΡΑΥΘ 

ΥΘγ56 99.---ἔγωγ᾽ ἐφάμην. “41, ῸΓ ΤΥ Ρᾶτί, Βαϊἃ [0 Τγ56]Γ." ΟὈΒΘΙνΘ 
᾿ [6 ΖΌΤΟΒ οὗ {Π6 πη α]6. ΜοΓΐΘ. ἔγθοὶυ, “1, ΤῸΥ ΤΩΥ ρΡατί, ἱπουρὶι!.".-- 

ταοϊάψειν. Οὐοπβαϊῦ ποίθ οπ θοοΚ ὶ., 8.--- ἔμπης δ. ““Απά γοΐ, αἵ- 
ἰδ γ 811." --ἐστὲ κοτήεις. “15 ΔΏΡΤΥ (ΜΙ τη6),᾽" ἑ. 6.) 15. ΔΏΡΤΥ, ἃπᾶ 

{ταβίγαίθβ ΤΥ δῇοτγίβ δηὰ 51Κ11]1.---οὐ παρέασι. ““ΑΥ̓Θ ποΐ ρτθβθηΐ (10 

Τη6).᾽.-- τῶν κ᾽ ἐπιθαίην. ““Ν ὨΪΟᾺ 1 τηϊσὰϊ τηοπηΐ.᾽---πέπλοι. ““Οον- 
ΘΥΪΠΡΒ,᾽ 1. 6., (ο ργοΐθοΐ 1Π61} ΤΟΙ ἸΠ] ΤΥ, ἃ5 ἴῃ [Π6 6456 οὗ γα ] 8018 

ΔΥΓ1Ο165 οὗ Γαγηϊΐυγθ, ὅζο.- -- παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ. ““Απα Ὀ651468 ΤΠ Ιὴ 

ΤΟΥ 660}, ἡ. 6., θθβἰ4θ δδοὴ οὗ [μη]. : 
κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι, κ. τ. Δ. ““Ἑαίϊηρ 1η6 ψΏΙ6 ὈΔΤΙΘΥ δηὰ 

οοΙη." ὐπάθγ 16 πᾶτηθ οὗ νυν ῃϊΐ6 ὈΔΥΙΘΥ 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ τηθαπΐ νυ ηϑΐ, ἰῃ 

1Π6 Τἰπηθοαῦ ποιῃθηοϊαίυγζα, ἰ5 ἐοστηθα λογάδξιπι ϑμΐρατο. Οἡ [86 οἱἢ- 

Θ΄ δαπᾶ, ὈΥ ὄλυραι ἃ Κἰπά οἵ σοΥπ 8 55 ηϊῆθα ; ΡΓΟΌΔΟΙΥ {Π6 1, αἰ]η 
ατΐποα. Τὶ 56618, ἱ{ ποῖ {Π6 581ὴη6, ΥὙΘΙΥῪ {κ6 ζεά, ΟΥ ζειά, τἸῃουρῃ 

οἴϊθη ἀϊἰβίϊπρυϊβηῃθα ἔγζοῖη ὑΠπᾶΐ 85 Ὑ06}} ἃ5 Τοτῃ κριθή ἃπα πυρός. 
197-208. ἡ μέν. “Οἵα τυ Ἰηἀ66.᾽" ΟΌὈΒΘΙΥΘ ἱμαΐ μέν ἰ5 ΠΘΙΘ 

οΥ μήν.---ἐρχομένῳ. “ὙΠ σοιηΐηρ (0 1η6 νγ47),᾽" 2. 6., ἃ5.1 νγὰβ 

βϑίιηρ ουΐ.---ποιητοῖσιν. ““ὙΥ6]1 θ011." --Τρώεσσι. ΒΥ ΤΙΟ]ΔΠ5 ΔΥῸ 

ὮΘΙΘ πηθϑαηΐ, ἴῃ ἔδοΐ, [Π6 ἴογοθβ νυνὶ οἢ 6 Πἰτη56 ΙΓ 1Θ4. ΟΟΠΊΡΑΓΘ 

ὈΟΟΚ ἰἰ., 824, δοῷᾳ.γ ἅμ σοηβ}} ποίθ οἡ θΟΟΚ ἰν., 90.---ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ 
πιθόμην. Νοῖῦ ἔγομῃ πηοίϊν85. οὗ ρδυβι ΠΟΥ͂, 85 Ἐπ αβίδι 5 Θχρὶαΐηβ 

ἰἴ, θὰ Ὀροδι56, ἴῃ ἃ ΟἰΓΥ |Κ6 ΤΥΟΥ, θοΙθασαθγθα ὈΥ 1Π6 06, 8 γὰ8 

αἰγαϊὰ {Π6 γ6 τι σἢΐ ὈΘ ἃ ΒΟΔΤΟΙΥ οὗἉ ΓΟ ΔΘΓ ΤῸ ΗΪ5 βίθθαάβ. ΟΟἸΏρδΥΘ 

γΘΥΒ6. 3203. --- ἀνδρῶν εἰλομένων. ““Υ̓ΏΘη τηθη σγογ6 οτονἀθα ἴο- 
Βοῖμογ.᾽" Τἢθ Υϑέίδυθπμοθ 5 ἴο Πίυτη.--- εἰωθότες ἔδμεναι ἄδδην. ““Δ6- 

δυβίοιηθα 85 {6} ὑγ6 16 ἴο θαΐ ἴο βαίϊθίυ.᾽" 

904-217. λίπον. ΘΌΡΡΙΥ αὐτούς, ἃ5 Ττοίδγγιησ ἴο 1Π6 ΠΟΙΒΕΒ.--- τὰ 

δέ μ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ὀνήσειν. ““Βαυΐ {Π15, ἱΠΕΥΘΌΡΟΙ, νγὰβ πού δθους 
ἴο ΡΓΟΥ͂Θ οἵ 56 ν ς δ. ἰο Γη6," ἡ. 6., Ὀὰΐ {15 Βα 6 ον νγὰβ ποὶ ἀθϑβίϊη- 

δ ο αἰά 8. ΟὈΒουυ ἰῃδΐ τά γϑίουβ ἴο τόξοισιν.---ἐφῆκα. .“1 ᾶγΘ 

ἀἰβομαυσθὰ (ἃ 5μαῇι)."" ΘΌρΡΡΙΥ βέλος.---ἀτρεκὲς αἷμ’ ἔσσευα βαλών. 
41 οαυβοᾶ ἴο ἤονν γθὰ] ὑ]οοά, μανίηρς πνουηάθα 1ῃ6η}." ΤΠ 6χ- 

ργθββίοη αἷμ᾽ ἔσσευα 18 (ῃΠ8 5Δ116, ἴῃ ζδοΐ, ἃ5 ἐποίησα αἷμα σεύεσθαι.---- 

ἤγειρα δὲ μᾶλλον. ““Βὺϊΐ 1 (ΟΠ]Υ) τουβοᾶ 1Πθιὴ {Π6 τηΟΥ6." ΞΘΌΡΡΙΥ 

αὐτούς.---τῳ. ““ΤὭΘΤΟΙΟΓΘ." --“κακῇ αἴσῃ. ““ΤὭΤΟΙΘΡὮ δη 6Υ]] ἀθ βίην," 

ἃ. 6.,) ἴῃ δὴ ὉΠΙΊΟΚΥ Ποῦτ. ΟὈΙΏΡΑΓΘ ὈΟΟΚ ἱ., 418.---φέρων χάριν. 
ΤΠδ βᾶτηθ 85 χαριζόμενος. 

εἰ δέ κε νοστήσω. “Βαϊ {1 5})811 ρϑυοῆδηδθ τγϑίῃγη." ΤὨΘ ρυτὶ» 



ΝΟΤῈΒ ΤΟ ΒΟΟΚΨ. 93:1 

εἶθ κέ οὕ κέν ([Π6 ὑγοβθ ἄν), γι ἤδη 7οϊπθὰ νυ 106 ΓΤαϊυγο ἰπάϊσαινο 
ἀθβίσηαΐθβ 85 ΟὨΪΥ͂ ΡγΟΌΔ0]6 ννμδὲ 16 Ταΐατο αἴοπθ νοῦ ἀδοίατο 

ἀΘΟΙ ΔΘΑ ἴο Ὀ6 ἀδουϊΐ ἴο ᾶρρθη. (ἤετγπι. Οριιδο., γο]. ἵν., ρ. 25, 

5ε44.)---ὐψερεφές. “ ἨΪβ-τοοίδα." Τῇδ ΤΌΥΠῚ5 ὑψηρεφής ἀπὰ ὑψό 
ροφος 4150 Οσσαγ, Ὀαΐϊ ὑψέρεφης ἀηὰ ὑψέροφος ἅἃτ6 ἀφο δὰ θαγυατίβπ). 
π- αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπ᾽ ἐμὲῖο, κ- τ. Δ. “Ἰτηπιθα Δ ΘΙ Ὁ ἘΠΘΥΘΌΡΟΙ ΓΠΔῪ ἃ 
τηδῃ οἵὗἉ ΓὈΓΘΙση τᾶ66 οαΐ ΟΥ̓" ἔγτοπι τὴ6 1Π6 μθδὰ."" ΒΥ ἀλλότριος φώς 
ἰβ τηθδηΐ, ἴῃ ἴδοῖ, ἃἢ ΘΠΘΙΩΥ͂, ᾿5ὲ 85 1:6 Βοϊηδηβ ἤγβὲ ἀδθϑίσπδιθά ἃ 
ΒίγΔΠΡΘΓ, ἀπ (Π6Π 8ῃ ΘΠΘΙΊΥ, ὈΥ͂ {Π6 16 Υπὶ λοδέϊς. (Οοτρατγθ Οἱἷς., 
Οἤ., 1., 12.)---εἰ μὴ ἐγὼ ϑείην. “ἸΓῚ ἀο ποῖ ρμυϊ." [Ιΐογαιγ, “ἸΓΙ 
Βῃουὰ ποῖ ραϊ.) ΤΠ ορίδιϊνθ 18 ποῖ ἴο ὃὉ6 τοσαγάθα 85 ἃ βοϊδοίβπι 
ΒΤ, θαΐϊ 15, ἴῃ δεῖ, 1Π6 νΘΥῪ πιοοᾶ ἰδὲ 15 γθαυϊγοα, δηὰ τ} 6 γῇ οθ 
οἰαυβθ 18 1Π|8 Β4ΠΊ6 ἃ8 βδυύϊηρ, “10 1 δλομϊά ποῖ ρα ΤΥ ὕονν ἱπίο τη 6 

ἢτο, ἄ., ΤΥ ΒΟΠῚΘ ΘΠΘΙΗΥ͂ ουΐ ΟΗ ΤῊ ποδὰ.᾽ (Οοϊηρατθ Ἡδετγπι., 

Οριιδε., 0]. ἱ., Ρ. 287, 5σε4.)---ἀνεμώλια. ““Τὸ ποὺ Ρυτροβο." Νραΐετ 
ῬΙΌΓΑΙ οὗ 1π6 δἀ]θοϊϊν ἔα κϑη δά νθυθ δι. 

218-225. μὴ δ᾽ οὕτως ἀγόρευε. ““Ὧο ποὶ {δ1κ ἐμ05,᾽ ἡ. ε., ὧἄο ποὲ 

ΞΑΥ͂ {παΐ ΤΠΥ ὈΟΥ 15 οὗ ΠῸ 086 10 {Π66 ; ῃοὰ σδηϑὲ γοϑὶ δἤδοϊ τς ἢ 

- ΜΠ} ἢ, ΠΥ τΠοα ὙΠ ΟΠΙΥ σὸ νυ ἢ ΤῈ ἰπ ἃ ομδσίοι δσαίπβϑὲ Πἰοιηθάθ, 

- πάρος δ' οὐκ ἔσσεται ἄλλως, πρίν γε νῶώς. “Βαϊ (πη 55) νν}}} ποῖ 06 

Οἵ Ύννῖβθ, ΒΘ ΙΌΓΘ, αἱ Ἰθαβί, (μαἱ νγϑ ἵνρο,᾽" ἄο.---ἀντιδίην. “1η ορθῆ 

ἀοῆδηςο.".---σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι. “ΜᾶΚΘ {τ|8] οὗ πἰπὶ νυ ἢ ἀττηβ,᾿᾽ 
ἧ. δ., ΜΝ ΔΥΤΩΒ ἴῃ ΟἿΓ Πδηάβ.---οἷοε Τρώϊοε ἵπποι. “ΟΥ̓ ψ»ᾶὶῖ κὶηπὰ 
18:8 ΠΟΙΒ65 οὗ ΤΙΟΒ 816." 6 πιυβὲ Ὀ6 σΔΓΘΙΪ ποΐ ἴο τοπάοτ Τρώζοι 
ἵπποι ὮΘΙΘ “ Ττο͵δῃ ΠΟΥΒ65,᾽" ΤΥ 10:6 ΠΟΙ5Β68 οὗ Τ͵ΟΥ ὑγ ΓΘ {Κ οἴμοσ 

βίθϑάβ, δπὰ ἀϊβεϊη συ ϊβῃθαὰ ἔγοτῃ {86 πὶ ΟΥ̓ ΠΟ ΡαΓ ΓΙ ΘΌΪΔΙΓ Θχσο θη : 

θὰΐϊ 106 ΠοΥβθβ οὔ ΤΥοβ ΨΈ͵Θ ἃ σὲ ἴγοτη Παρ [6 Γ, δπὰ βαϊά ἴο ὃ6 πῃ» 

τηοσί8]. ΟΟΥΡΑΥΘ ΥΈγβ6 265, δεφ.---πεδίοιο. “ΟΥ̓ΘΤ 16 ρἰδίη.᾽" 
Οοπβυὶὶ ποΐθ οη ὈΟῸΚ ἰἰϊ., 14.---φέδεσθαι. “Τὸ ἤε6.᾽) Οὔδετνθ ἐμδὲ 
φέδομαι 8 ἸΘΤΘ 5αἰὰ οὗ τοϊγθαϊϊπρσ ὈΘίουΘ 16 ἴ06. ΤῊΘ ῥσόροὺ τηθδη- 
ἰπσ ἰ5. “"ἴο 6 βοαγϑά,᾽" “το [6 8Γ,᾽ δπὰ ἤθποθ “10 66."--τὼ καὶ νῶϊ 

πόλινδε σαώσετον. ““ΤΏ656 {ν Ὸ 4150 ὙὙ}}} ΘΑΥΤῪ 08 ἔνγτο 88ίδ ἴὸ 186 

οἰτν.""--ἐπὶ Τυδείδῃ. Οὔβοτνθ {παὶ ἐπί 18 ἤθΥθ ϑιῃρὶουθαὰ ἴοὸ τηδτὶς 

ΤΏΟΤΘ ἱπητη ἰδ Ι Υ 1Π6 11π6 οὗὨ ἀϊγοοϊίοη. 

426-229. ἡνία σιγαλόεντα. “ΤῊΘ Ὀτίρσιξ τοί η8,᾿" ἱ. ε., βϊηίης, 
σἴοββυ. Τῇθ ορίτποὶ σιγαλόεις ἰ8Β τοπἀοΥδὰ ΠΘΓΙΘ ΟΥ͂ ΒΟΙΏΘ “Βυρρ]6,᾽" 

“ΠΟ ΧΙ]6,᾽ ἰΚ6 ὑγρός, ἃπὰ ὈΥ͂ ΟἸΠΘΥΒ “ ΓΟΔΙΏΥ,Τ" 848 ἰΓ ἴγοπὶ σέαλον, 
“«{041η᾽ ἔγοῖη 186 τπουΐῃ. Βοίῖ ἱπίογργοίδιίοηβ, ΒΟΎΓΘΥΘΥΤ, δ. 

στοησ. ΤῊΘ ΟἿΪΥ ἵγαθ ἀδτγίναϊοη 18 ἔγοπῃ σίαλος, “ ἴαϊ,᾽" σιγαλόεις 
Ὀδΐηρ τοϊαίθὰ ἰο σίαλος, ἃ8 λιπαρός ἰο λίπος. Ἑαϊ, ΟΥ̓ {πΐπρ55 βιηδδγ- 

οὰ στ [αΐ, ΙοΟΚ βιειϊἰπίησ ΟΥ σΙΟΒ5Υ, 850 ἰδδὲ 18:6 ἐγδηβίεἰοη 18. ὙΘΤῪ 
ΘΆΞΥ ἴο 106 σοποσαὶ ποείοῃ οἵ ὀτγί λέ, ρίεπάϊά, ὅζο.---ἐγὼ δ' ἵππων ἐπι- 

Εν2 
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θήσομαι. “ἈΑπᾶ 1 Μὴ] ταουηΐ 1πΠ6 ομδτὶοί." Αὔηθα5. ῬΥΌΡΟΒΘΒ ἴἰο : 
Ῥαπάδτσυβ ἰμδὲ 1Π6 Ἰαἰ 6 Υ δοΐ ἃ5 ομδγοίθϑυ, νν ἢ 116 6 Ὠϊτη56 1] Μ1}} 

ἢρσθΐ ἴτοτη 186 ομαγίοί. ΤῊΪβ ὙΘΊΒ6 σᾶῦθ Υ]586 ἴο στϑαΐ αἰβουββίοῃ 

αὐθῇ δπηοηρ ἴπΠ6 δηοϊθηΐβ. ΑὙἸβίδσομβ 15 βαϊά ἴο ἤᾶνβ ργοίοιτθα 

18η6 τϑδάϊηρσ ἀποδήσομαι, “1 Ὑ1Π1ιΡ ΔΙΠΡΐ,᾽) ἀηὰ {Π15 νγὰβ τοίαϊπθα ἴῃ 

{η6 ΟΥΙΠΑΤΥ ἰοχί π1}} ὙΥΟΙΓ τοβίοσθα ἐπεδήσομαι, ἴῃ6 τϑδάϊησ οὗ 
Ζοποάοίΐαβ, δηἀ νυν] ἢ 18 σοσέα ΠΥ 1Π6 ἔΓ6 ΟΠ6, ΓΟ ἀπούδῆναι, ἴῃ 1Π6 

56η86 οἵἉ ἀἰΒΙηΠ ΙΕ 5, 15 ἘΠΌ5084]. «ἄπ η685, δοοοταϊηρσ ἴο γ6γ58 167, 

ΕΥᾶύθυβθϑ οἡ ἴοοΐ {Π6 ΤΙΟ͵]δη ὙΔΠΚ5 ἴῃ ααυσβί οὗ Ῥαηδάταβ, ἃπα ἴῃ 81} 

ΡΓΟΌΔΟΙΠ ΤΥ ΙΘᾶν 65 Πἰβ ΟΠ υ]οῦ ΒΟΙΊΘΏΘΓΘ ἴῃ 1Π6 νἱοϊηϊγ. Ο τηθοί- 
Ϊπρ Ῥδπαδτχιβ, ἐπ υθίοσθ, μΒ τη  Κ65 1Π6 [Ὁ]]Οννη 5 ΡΤΟΡΟΒΔ] : ἀο γοὰ 

δοῖ 8ἃ5 ομδυ!οίθου, ἃηα 1 νὉ}}} ἔσῃτ. ὙΠαΐ (15 15 1Π 6 τηθδηΐηρ ἱπίθπα- 

Θὰ το Ὀ6 οΘοηνθυθᾶ, 15 δυϊάθηξ ἤτοι {Π 6 ΘΟ γΘΊ56 οὗ [ῃ6 ῥτοροβιτοη, 

85 βίαϊβα ἴῃ {8 γυϑύβα ἱτπητηθαϊδίθ!υ [Ὁ] ουνίησ : ΟΥ ἀο γουῦ ἢρσῃϊΐ, δηὰ 

ΙΜ}1} [ΔΚ ὁμᾶγρα οὗ [πΠ6 ομδτγὶοΐῖ.---ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο. “ΟΥ̓ ἀο ἱποὰ 

ανγαῖϊζ {15 τηδῃ.᾽" 

290-298. τεὼ ἵππω. ““ΤῊΥ οὐη ἔνγὸ Πογβαβ. --μᾶλλον. “Βεί- 

τΕῚ."---ὐφ᾽ ἡνιόχῳ εἰωθότι. “Ὁ ΠΑΘΥ {ΠῚ Γ δοσυβίοτηθα ομδτὶοΐθοσ."-- 

μὴ τὼ μὲν δείσαντε, κ- τ. Δ. “1,651 ΠΥ ἔνο, μαυὶηρ ὈΘοοτη6 τσ ιῖ- 

ΘΠ6α, 5}8}} τοίαγά {ῃϑὶγ βρθϑᾶ." Μουβθ ᾿ΠΘΥ ΠΥ, “5}4}} ΠἸησοτ. 

ΤῊΒ ὙΥΙΓΘΥΒ οἡ Ἐ]]ΠΡ515 νου ἃ ΒΌΡΡΙΥ͂ ΠΟΙ φοδέομαι δέ αἴ ἴῃ6 Ὀδρίῃ- 

πίηρσ οὗ [ῃ6 οἰαιβθ ; δι ΒΌΟἢ Δῃ 6] ]ρ55 15 ἀπηθοθββασυ. ΤΠ δὺ- 

ΤὈρ[Π655 ΜΠ νυ] ἢ {6 οΟἰαυ56 ὈΘΡῚΠ5 15 ΤΑΥ͂ ΤΠΟΤΘ 5Ξρ ΓΘ, πὰ 55 

1Π6 σῃδγδοίθυ οὗ {Π6 αϊαίοσιιθ θθίϊου.---ἐκφερέμεν. ΒΌΡΡΙΥ ἡμᾶς. ---- 

τεὸν φθόγγον ποθέοντε. ““ Μιδδίησ {ΠΥ γοὶςθ.".---νῶξ δ᾽ ἐπαΐξας, κ. τ. λ. 

ΤῊ 51}1 ἀβρεπᾶβ οῃ “μὴ ἴῃ νβῦβθ 933.---αἀὁὐτώ. ““ Οὐτγβεῖνθβ." ΟὔὈ- 

ΒΘΙΥΘ {Παΐ αὐτώ 15 ΠΘΓΙΘ, ῸΤ νυ θυ 5 56Κ6, δι ρ] ου θα ἔῸγΥ 1ῃ6 τοῆθχινθ 

Ρτοποῦη Οὔ ἢγβί ρεύβοηθ. ΗοτηΥ οἴϊθη 5685 αὐτός [0Υ {π6 τοῆθα- 
ἰνθ ρΡγοποῦῃ οὗὨ 811 [ἢγ6 86 ρϑύξοῆβ. (Καλμεν, ᾧ 656, Οὐξ. ἱ., Ρ. 290, 

«7]εἰ{.γ--μῶνυχας. ““ὙΠ6 5ο!]}-Ποοίδα.᾽» Οοτηρατα ὙἹΓΡῚ], ΟΟΥΡ.» 

1., 88: ““,ϑοίτάο πηρσιῖα σογπῖι.᾽" 

940--247. ἐμμεμαῶτ᾽. ΟΌΞΘΙΨΘ ΠΕΤΘ 1Π6 ἀ118] Θπηρ]ογ θά, στ 1ῃ6 

ῬΙΌΤΑΙ Ρᾶγ ΟῚ Ρ]65 τη πη αἰ] Υ ρτθοθάϊησ. Α8 116 ἀ08] 18 ποΐ ἃ πε- 
ΘΘΒΒΔΓΤΥ͂ ΓΌΓΠῚ, {15 ΘΟ ΒΓ ΟἿ ΟῚ ΤΠΔΥ Ὀ6 ΘΑ 5} δοοουηΐθα ἔοσ. (σοι- 

ΡᾶΤΘ ποΐβ οῃ θοοῖκ 1., 804.)---ἔχον. Οοηβαϊὶ ποΐθ οπ ὈΟΟΚ ἰἰϊ., 369. 

ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ. ““ὍΘΑΥ ἴο ΤΥ 500]. ΟὈΟμράτα ΥἹΓΡῚΙ, 

ΖΈη., Χὶϊ., 142 : ““Αηΐπιο ρταίἰ5ϑίπις ποβίτο." -- ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχε- 
σθαι. ΤῊ σοπβίσγυσίοπ 15, μεμαῶτε μάχεσθαι ἐπὶ σοί, ἀπιὰ ἐπί ᾿5 δαἀ ρα 
ἴο ΤΠΔΥΚ ΤΠΟΥΘ ΟἸΘΑΤΙΥ 1ῃ6 αἰγθοίίοη οὗ 1π6 δοξίοη.---ἶν᾽ ἀπέλεθρον 

ἔχοντας. “" ῬΟΞΒΟβϑὶπρ' ΤΩ] ΘΑΒΌΓΔΌΙΘ Βίγθησίῃ." Τῇ θρίτθὲ ἀπέ- 

λεθρος Ἀρρθδῦβ 0 βᾶν6 θθθῃ οὐ᾽ σί ΠΑ ΠΥ ἀρρ]Θα ἰο Ιαπὰ ἐμαὶ νγᾶβ ἴθο 

οχίθηξίιν ἴο Ὀ6 τηδαβϑυτθα ὃὈγ 1Π6 πλέθρον, ἀπ ΒΕ ΘΒΘΑΘΘΠΠΥ ἰο ΠᾶΥΘ 
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πθθη διηριουθα ἴῃ βρθακίηρσ οἵ {Πΐησβ ἴῃ σΘΠΘΓᾺΪ.-ττό μεν Πάνδαρος. 

«ἸΓΠΘ ὁ0η6 (οὗ [Π656 15) Ῥαηάατι5Β.᾽" ΒΌΡΡΙΥ ἐστύί,ς Οὔβοῦνα Ποσθ ἴπ6 

οἰιδησα οἵ σοηδβίγαοίίοπ, ἰπβίθδά οἵ τὸν μέν, τὸν δέ.---αὖὗτε. “«Μοτε- 

οΥθν.". --Ααἰνείας δ᾽ υἱὸς, κι τ. Δ. “ὙὙ8Π6 ([ὰ}6 οἴ 6γ) “Ζ52η645 θοδβίβ 

τὸ ᾶνο θθθη ὈΟΥη (ἢ 6 5οη,᾽ ἄοσ. : 

249-251. χαζώμεθ᾽ ἐφ᾽ ἵππων. “1,ἴ ὃ τοίϊγθ ἴῃ {Π6 οὨατγὶοί.᾽ 
ΤῊΘ σοηϊίῖνο ἔππων ἰ5 ἀθίδπαθα Π6͵Θ ΟΥ̓ {6 Δ ΠΟΥ οὗὨ Αὐἰβίδτο μι 
δηἀ Αἰἰΐο ὑυβᾶσθ. ΤῊΘ σοῃβίγαοίοη 15 {Π6 58816, ἰπ ἔδοΐ, ἃ5 ἔἕππων 

ἐπιθαίνειν, νΥ Πϊοἢ ΟΟΟΌΥΒ 50 ἔΓΘαΌΘΠΠΥ ἴῃ ἨοΙηθΥ. ΟὈΙΏΡΑΓ͵Θ, ΤΙΠΟΤ6- 
ΟΥ̓́ΘΙ, (ῃ6 ἸΙαησυᾶσθα οὗ Ἠρδβίοα: ἐπὶ δ᾽ ἱππείου ϑόρε δίφρους (ϑειί. 
Ηδετο., 511.γττμηδέ μοι οὕτως ϑῦνε. ““Απα ἀο ποῖ, 1 ΡΓΔΥ, ΤυΒἢ ἴῃ 

τ }5 ΤΠ ΠΠΘΓ." ΟὈΒΕΤΙΥΘ Παΐ μοί 15 ΠΟΘ »γηδί σταιητη 88 68]] [Π6 
ἀαίτσιιδ εἰλῖσιι. : 

052-208. μήτι φόθονδ᾽ ἀγόρευ. ““Ξϑ'ρΘΑΚ ποΐ αἵ 81]1 Γϑαγνγαγά,᾽" ἡ. 6., 
3ΔΥ ποίμϊησ {Παΐ ΤΩΔΥ̓ ΠᾶΥ͂Θ ΔΥ͂ Ταϊαΐίοη ἴο δασίηρ, ποίμιηρ [Πδΐ ΙΔ Ὺ 

ῥοὶπί ἰονναταβ δηά ἱπαϊοαίθ ἔδασ. ΟὐΟμητηθηΐδίουβ σΘΠΘΥΔΙΥ͂ ΤΘΠΘΥ 

φόθον ὮΘΤΘ ὈΥ͂ 1πΠ6 ἴοττῃ “ ΠΙσὮ,᾽ Βαϊ 115 παίασαὶ τηθδηΐηρ βυϊΐ5. [6 

Ἄεοπίοχέ Ὀθί(6Γ.---οὐ γάρ μοι γενναῖον, κ. τ. Δ. “ἘῸΥ ἴξ Ὀ6Ηϊς5 ποΐ ΓΩῪ 
πθαρσα ἴο ἢρσῃξ ἰπ ἃ ΒΚυϊκίησ τη ΠΠΘΥ,᾽" ἑ. 6.5 1Ὁ 15 ποῖ ᾿πθοτῃ ἴῃ Π1Θ. 
[6 θθῆϊ5 πού ΤΥ Πίσῃ Ὀ]οΟά.---ἀλυσκάζοντι. ΟΌΒΘΙΨΥΘ ΠΘΙΘ (86 αἰΐταο- 
τἴοη οὗ {ῃ6 ἱπῆηϊἶν 6, 85 1Ὁ 15 ἐθυτηθᾶ, {Π6 ραυίοῖρ!8 θθίηρ ἴῃ (Π6 Βᾶτη 6 

6456 ΜΙ {Π6. ΡΟΥΒΟΠΔΙ ρσοποὰὺπ {πᾶΐ ργθοθάθβ. (Καλπεσ, ὁ 672, 8, 

Ρ. 303, υε[{[.}.---ἔμπεδον. “Ὁπϊτηραϊτοά.᾽" --ἀλλὰ καὶ αὔτως. “Βυΐ 
αϑθηῃ {Π8 (45 1 811), ὃ. 6.,), 0Πη ἴοοἵ.---εῖμ᾽, “1 ΨΠΙῚ ρο." Οοη- 
50} ποίθ οὴ θΟΟΚῚ., 169.---ἐᾷ, Τὸ 6 Ρτοποιιποθα 88 ἃ Το πΟβυ]]α- 
ὈΠ6. ὈΥ 5Βυῃὶζθϑίβ. (Τλίογβεῖ, ᾧ 149.)---τούτω ἄμφω. “Βοίῃ ἴΠ656 

ἱνο."-- πάλιν αὖτις. ““ΒΔ0Κ ἀραϊπ.᾽ ὙΠΟΙΘ 15 ΠΟ ΡΙΘοπάβιη ΠΘΓΙΘ, 
Βίηοβ πάλιν, ἰῃ ΗΟΠΊΘΙ, Βᾶ5 ΠΘΥΘΥ {Π6 τηθδηΐϊηρ οὗὨ ““ ἀραϊη.᾽ Τηΐβ ᾿ 

βἰσηἰ βοδίίϊοη 15 ροβί- Ηοιηθυῖο. ΟὈμραΥΘ ποίθ οα ὈΟΟΚῚ., 89.---εξ γ᾽ 
οὖν. “Τῇ, ᾿πά664, {Ποτθυροη." 8 τηυβί ποΐ τϑδᾶ γοῦν ΠΘΥΘ, 88 

ΗδΥπΠ6 πᾶ οἴῃθιβ ἀ0, βίπ66 {Πἰ5 15 ροβί- οιηθυῖο. (Τλιογϑοῖι, ὃ 829, 

Ι.)--ἔτερός γε. .““Οπθ οὗ [Π6 ἔνο δἵ 1ϑαϑβί.᾽" , 
200-264. πολύθουλος. ““ΤῊΘ ἄδερ δου ηβο!]ησ.᾽ --- τούςδε μὲν 

ὠκέας ἵππους. Ἐρίδητίησ [0 8 οὐγῆ 56 5.---οΟαἀᾷὸ τοῦ ἐρυκακέειν. 
«οίαΐη ΠΟΘΙ." ΤΠ ᾿πῆηϊῖνα ΓῸΓ {πΠ6 ἱπηρογαΐίνθ, νυ τἢ σύ ΡΥΘο6- 

ἀϊησ. ὙΠΘΙΘ 15 ΠῸ ΠΘΟΘββιυ ὙΠδΐθυϑυ οὗ ΔηΥ 6]}1}}05158 οὗ ὅρα.---ἰἐξ 

ἔντυγος ἡνίᾳ τείνας. ““Ἡανίηρσ Θχίοπαθα {6 τοῖῃβ ΤτΌΤῚ “ἢ Υἱπ,᾿" 

ἡ. δ.. αν ἱησ πὰ ηρ [Π6 πὶ ΠΡΟΠ [6 τἱπὶ οὗ [Π6 οματίοῖ. Τὴ ἄντυξ οὗ 
ἃ ΟΒᾶτΙοί νγὰ8 ἃ τίτη, ΟΥ θογάθυ, ἐμ οΚ ὺ ἔμαπ {Π6 ὈοὰΥ ἐο ψηΐοῖ ἰξ᾿ 

γγὰ5 αἰἰδομοᾷ, ἀπᾷ ἐο ψνῃΐοι 1 σανθ Ὀοίἢ ότι δπὰ βίτθησίῃ, [Τ᾿ 
ττοηΐ οὗ 186 οματῖοί τὲ νγὰβ8 οἴϑθῃ ταϊβθᾶ δθονθ {Π6 ὈοάΥ, ἱπίο {η8 
Ὅτ οὗ 5 ουγνοζασθ, ΠΟ ἢ βογνϑα 1Π6 Ρῦτροβο οὗ ἃ ΠΟΟΚ ἴο Βᾶησ 
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16 Τϑίηβ Ὁροὴ ΘΠ {π6 ΟΠ τ οίθου μδᾷ οσοαβίοῃ (0 θᾶ ἢΪΐβ γδ- 

Ὠϊοῖθ. ΤῊΘ {Ὁ]ΠΟ]ηρσ ουΐ Τ]ΔΥῪ σῖνθ 506 ἰά68 οὗἉ [}18. 

Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξαι, κι τ. Δ. ““Βαΐ, γτηϊ πα [1] (ΟΥ̓ 1611), Γ5}} ὉΡΟΠ 1η8 
Ββίθϑάβ οὗ 232 η685." ΟὌΞΟΙΥΘ {Ππαΐ ἐπαΐξαι 15 ΠΘΤΘ, ἀρσαΐη, {Π6 Ἰηῇη1- 

εἶἰγθ ΓῸΥ {Π6 ᾿τηρϑυδίϊνθ, ἃ5 15. 4150 ἐλάσαι ἴῃ 1Π6 βυσοθϑάϊηρ γϑΎβ6. 

ΟΌΞΘΙΥΘ, ΠΚοννβθ, ἰμαΐ ἐπαΐσσω 15 Θοπδίταθα νυ] ἢ {ῃ6 σοηϊῖνα, ὰἢ- 

ἄοΥ {Π6 σϑπουδὶ τα ἰμαΐ νϑυῸβ Ὑν 1 ἢ 5 ΘΠ ΠΥ ἃ Ταρὶα τηοίϊοη ΔΙΕΥ 

Β0γὴ6 ΟὈ]θοὶ ἰακ6 παῖ ΟὈ͵θοῦ ἴῃ 1π6 σϑηϊῖίνθ. (Καλπεν, ᾧ 507, Ρ. 

1...1..5..761}} - 
905-270. τῆς γάρ τοι γενέἑῆς. “ἘῸΤ (ΠΘΥ͂ 416) ἴπ ΥΕΥΥ͂ ἰγα ἢ} οὗ 

ἐμαῖ Ὀγθθα." ΞΒΌΡΡΙΥ εἰσί, ἀηἃ ΟΌΞΕΥΥΘ ὑπᾶΐ τοῦ ἰδ δαυϊνα]θηΐ, ἴῃ 
αοῖ, ἴο οὐγ ἘΡΊΙΒἢ. ΡΏγα56, “1 [611 {Π668,᾽" ΟΥ, ““Ε ἀ5ΒΘΌΤΘ {Π66.7 
Καηϊσῃς σοηΒ 6 Υ5 {Π18 ΠΟ] ράββᾶρσθ, ἔγοτη 2365 ἴο 2379 ᾿πο] υ5ῖνο, ἃ 

676 ἱπίθυροϊδίϊοη, 1Π6 Ιοσθηᾶ οἵ Οδηγτηθᾶθ ὑθδίησ, δοοοσζάϊησ ἴὸ 

ΗΪπὶ), ροβί- ΗΠοιηθυῖο. ---ἧς. ΒΥ αἰἰγδοίίοη [ὉΓ ἦν.--ρωΐ. «“Ὁπίο 

ΤΙΟΒ." ὙΤΙ͵ῸΒ νγ)ὰ5 {Π6 50}, οὗ ΕΟ Ποπὶὰ5 δηα Αβίσγοοῃθ, δπὰ σγαπά- 

50η οὗ θαγάδημβ. (ΟΟΙΏΡΆ͵Θ ποΐθ οἢ υϑῦβ8 159.)---οὔΐος ποινὴν Γαν- 

υμήδεος. “ΛΒ ἃ σοΙΩΡΟΠπδβαίϊζοη [ῸΓ 8 βοὴ δηγντηθᾶθ." Τῇ 

γΟΙΠΡ ΡῬΥΪΠΟΘ νγὰβ οι ΠΡ ἴο 1ῃ6 5Κἰ65 ὈΥ δὴ δᾶρῖθ, ἴο ὃ8 18 

ΟΌΡ-ὈΘΑΤΘΓ οὗὨ 70γν9.--οὐπ’ ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε. “᾿Ὁπαθτ θοΐἢ 1Π6 τηοτη- 

ἴηρ᾽ δηᾷ 1ῃ6 5υη,᾽ Η 6.7. 95 1ῃ6 ΨΠΟΙ]Θ θαυίῃ, 51π66 {Π6 ΤαΥ8 οὗ Αὐτο- 

Τὰ 8ἃπᾶ {6 βὺη ΒρΡΙΘδα ΟΥ̓ΘΙ 411 1ῃ6 Ἡοπλθυὶο ρ]ᾶπ6 οὗ 1Π6 ϑδυίῃ. 

Οομρατθ Ῥόίοκον, Ησοηι. ΘΟ ορΎ., Ρ. 48. ᾿ 
τῆς γενεῆς. “ΟΥ̓ [Π15 Ὀταοα.᾽.--ἔκλεψεν. ““ΟὈϊαἰ πα (Βοτη6) ὈΥ͂ 

ΟἸΔΠἀΘβ 6 τη θ8η8.᾽" ΤιΈΘΥΑ ΠΥ, ““ 51016 (ΒΟΙη6)." --ἡποσχὼν ϑήλεας 

ἵππους. ““Ἡδνίηρ δαἀτηϊ θα Τηλγ65 (10 1Πθ1η).᾽ -:τῶν οἱ ἕξ ἐγένοντο 

γενέθλη. “ἙτοΙὴ ἴἢ656 51Χ (ὨΟΥΒ65) γε Θ ργοδασθα ΓΙῸΣ ἢ 85 ἃ 

ῬΙΟΡΘΗΥ." ΤῊΘ ΘΟΠΙΊΟΠ ἰοχί Πὰ5 γενέθλης, ΜΜὨΪοῦ Ἡδγπηθ 8150 

δαορίβ, ἀπά {Π6 τηϑαπὶηρ ν}}}} [Π6η Ὀ6, “ ότῃ [ῃ6 Ὀγθϑάϊησ οὗ [ἢ 658," 

ἄτο., γενέθλης ὈθΘίηρ τοσαγάθα ἃ5 δαυϊναὶθηΐ ἤΘῚΘ ἴ0 γεννήσεως. Τί 
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15 ΥΟΥΥ ἀου Ὁ], που ον θυ, ΘΙ ΠΟΥ γενέθλη ΘΥΘΥ Ἠδ5 115 βισηϊῆοα- 
ἰίοη ; δηά ἐμογείοτθ 186 γϑοδάϊηρς οἵ Ἐπβίδι ἢἰὰ5 ἀπά τῃ6 γ ϑηῖοθ Μ8., 

85 δαοριοα ὃὈγ ὙΥΟΙΪΓ ἀπά ΞΡ ΠΟΥ, 18 ἀθοι θα] ργθίδγαθ!θ, ὈῪ νυ ἢ 

γενέθλη πᾶ5 106 ὍΥΘΘ οἱ 5οδοίεβ ΟΥ ργοραρο. (Οοηβαὶ ϑρίέσπεν, Εκ- 
οΉΥ8.,) Χ.» Ρ. 1.) 

211-274. τοὺς μὲν τέσσερας, κ. τ. Δ. “ἘσυΓ, ἱπάθ64, ΒΘ Ὠἰπη56} Γ, 

ἐϑἰαἰϊπίησ, ΟΠ Θυβῃθα αἵ (ῃ6 τηδηροΥ,᾽" ἱ. ς.. ἴῃ ὨΪ5 βίδθ]6. Οὔβοτυθ 

ὮΘΙΘ 1ῃ6 ΘιμρΙοΥπηθηΐ οὗἩ 1Π6 ἀθπηοηβίγαι γθ τούς νΥ ἢ ἃ ΠύγηΘΓαὶ, ἰὸ 

βδῇῆον {ῃαὶ 10:6 ΠΌΓΩΘΘΓΙ 5 10 Ὀ6 ἀδοίἀΘαΪΥ τηατκοά. (Οοσηρασο Κὰαλ- 
πεῦ, ᾧ 455,1, Ρ. 106, εἰ .)},--πτὼ δὲ δύ. “Βαϊ 1Π6 οἴπεῦ ἱνο."- 

μήστωρε φόθοιο. “ Καονίης ΠΟΥ͂ ἴ0 ΤΟΌΒ6 ἸΘΥΤΟΥ." ΟὔΒοσΥα {Πδΐ. 
μήστωρ ῬΤΟΡΕΙΙΥ͂ ΤηΘΔ 5 “Δῃ Δάν 56 υ," “ἃ σου 56} ]οτ." ὙΤῆυ5, Ηο- 

τη Υ (1]., νἱϊϊ., 22) 68115 Τρ ΘΓ ὕπατος μήστωρ, ἃπὰ ΔΗΥ͂ οπ6 ἀϊδέϊη- 

Βυϊβηθα ΓῸΓ ννῖβ6 ΘΟΌΠΒΕΙ, ϑεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, “δ΄ ΠΟΘ ΒΘΙΙΟΥ 

Θαῦδ! ἴο {Π|Δ σοάβ.᾽ 80, ἀραίη, μήστωρ μάχης 15 “8ῃ δάνβου ἴῃ θδί- 

116,᾿ ἃ. δ.) “ἃ Ἰθδάου :᾿ δηὰ ἰπ {15 ὙΑΥ νγα σαί [6 τηθδηΐϊηρ οὗ μή- 

στωρ φόθδοιο, ““ ῬΥΟΙΩΡίΪηΡ ἸΘΥΤΟΥ,᾽" ἄς. Α.5 ΗΟυΉΘΥ ΘἸβθυγῃθ  Δρρ]165 

1158 δρί{πϑῖ τὸ ἢἷβ ΠΘΤΟΘ5 (υ]., 97, 278 ; χὶϊ., 39), Βοιηβ τϑδὰ ἤθυθ μή- 

στωρι φόθοιο, ἃπὰ ΤΟΙδΥ 116 νγοτὰβ ἴο ΖΞ πθαβ. Τὴ ἀυδ] μήστωρε, 

ΒΟΥΥΘΥΘΥ, {Π6 τοδάϊηρσ οἵ Αὐβίδγομαβ, ἰ5 ἀθοϊ θαυ ργϑίδγδοϊθ, ἀπὰ 15 

ἰηξαπᾶθα ἴο ΘΟΏΥΘΥ͂ ἴΠ6 ἰάδα οὗ βδυοοὶυ-τροίυοιβ τνατ-ϑθθβ, 

φτ5-79. τὼ δέ. ““Βυϊ {Π6 οἴ ΠΟΥ ἔννο." Ἐοίουσίησς ἴο Ῥαπάδτῃβ 
ἀπᾷ 252:η685.---ἦλθον ἐλαύνοντ᾽. Οὔοτγγθ, δσαίη, 188 διῃρὶ ουτηθηΐ οἱ 
1ῃ6 ΡΙυγΆ] ἱπ σοηποχίοη τυ] (6 ἀπ], αι ΘΟΙΏρΑΥΘ ποΐθ οα ὑ6γ56 

240 ---τὸν πρότερος, κ. τ. Δ. ΟΌΒΘΙνΘ ἰδαΐ τόν 5.6 Υ6 ϑιηρουθᾶ 
ΜΠ ΠΟῸΣ ΔΗΥ͂ ΘΟΠπΘΟΙΪ ΠΡ ΡΑΥΟ]6, δηὰ Υϑίδθυβ ἴο 1ῃ8 οὁὴη86 0 88 

Ὀθθη ἰμπ5 [ΔΓ {Π6 ὈγΪΠΟΙ͂ΡΑΙ ΒΡΘΆΚΘΥ, ΠΑΠΊΘΙΥ, Ὠιοταθα6.--- μάλα. 

« ΑΒβΌΣΡαΪν." ΤῊΘ ρδυίο]8 ἢ 8 ΠΟΥ βίσθησιῃθηθα ὈΥ͂ {η6 δαἀάϊίοιν 
οἵ μάλα.---πικρὸς ὀϊστός. “ΤὮΪ5 ΔρρΡΟΒΙ ΓΟ ρρΘδΥ5 Π6ΓΘ ἃ βοιηθυγαῖ 
1416 οπθ. Τὸ δνοϊὰ 1ῃ6 οδ͵θοίίοῃ, βοηθ δχραίη ἰξ ΌΥ ἐχθρός μοὲ 
ὀϊστός, ἱ. ε.. βῖποθ ἰδ ἀἰά ποῖ βίαν ; Ὀυΐ (5 5 σοῃίγατυ ἴο Ἠογηθυῖο 

π58658.---οΟἴ κε τύχωμι. “Τί, ροΥο δ Π66, 1 ΓΩΔΥ͂ Εἰΐ (1η66)." ἜΠΙ5 ἰ5 

Ἄν ΟΙΓ5 τϑδάϊησ, νυ ποἢ Ἡθδττηδπη, ΤΏΙ ΘΙΒΟῊ (ᾧ 330, 5), ἀπ ϑρι 2 Π 6 Υ 

[ὉΠ]ονν. Τὴ σομήτηοη ἰθχὲ Π85 τύχοιμι, ἃἢ ΘΥΤΟΥ Ταϊδ πο α Ὁ ὙΠοΙη- 
ἃ5 Μαρί βίου (5. συ. νῦν, Ρ. 2348, εἄ. Εἰέδεἶ..) ἀπά ὈὉΥῪῚ Ὅτδοο (}ὲ Μείν, 
Ρ. 151, 5, εἀ. Ηδετπι.). 

280-286. ἢ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν, κ. τ. ἃ. Ἐδροαϊοα ἔΤῸΠπΙ ὈΟΟΚ ἢϊΐ., 

355 ---τῆς δὲ διαπρὸ πταμένη. “ Ἠδνίησ νἱησοά 15 ὙΔΥ͂ Οπυνγαγᾶ 
τῃτουσὰ (Π18,᾽ 1. 6.,) 4υϊῖ6 {χοῦ σῃ [ἢ 6 5}}16]4.---πελάσθη. ““Ὑα8 
Ὀτουρηΐ πΘΔΓ."--τῷ δ᾽ ἐπὶ, κι τ. Δ. Βερθαϊθᾶ το σθῦβθ 101.--- 

κενεῶνα διαμπερές. “Θαϊΐθ ΤὨτΟῸΡἢ ἴῃ ἴη6 ἤδηκ.᾽" ΒΥ κενεών 18 
τηϑαπὲ ἰἢ6 ΠΟΙΙονν δοίνγθοη {Π6 τὶρθϑ ἀπά 16 Πρ, ἑ. ε., ἴ 6 βδηϊς. 
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Οομραγα {Π6 Ξοβο]ϊαβί : κενεῶνα, τὸν ὑπὸ τῆς πλευρᾶς τόπον, τὸν 

λαγόνα. 
287--294. ἤμὄροτες, οὐδ' ἔτυχες. “ποι αἰά δ᾽ τη155, ΠΟΥ ἀϊάβί τῃοὰ 

Β1 (τη6)." --ἀποπαύσεσθαι. ““ΜῺΠ] ἀαδίβί."--ἔτερόν γε. ““ΤὴΘ οἢ8 
οὗ γοιυ αἱ 1ϑαϑβί.""---αἵματος σαι Ἄρηα, κ. τ. Δ. “5}8}1 Πᾶγ6 βαΐβα 
Μαῖβ στ ἢἷ5. ὈΙοοΟά, 1Πῃ6 ὙΥΔΥΤΙΟΥ οὗ 1η6 ἰουσῇ Ὀ01}}5 πἰάθ 5ῃ16]α.᾽ 

Α τυᾶδ δπὰ να ᾿τηᾶρθ, δηά, ἴῃ 81} Ργο Δ Ὀἰν, σατυγὶησ 5 ὈΔ0Κ (0 

[Π6 Βᾶναρθ οἰἰβίουηβ οὗ ΘΔΙΥ νγαγίασθ ΟὈΙΏραΥΘ ὈΟΟΚ ἰν., 85.---τῤῖνα 

παρ᾽ ὀφθαλμὸν, κ. τ. Δ. “Τὸ 1Π6 ΠΟΒ6, ΠΘΔΓ {Π6 6Υ6, ἀπά ἰΐ μαββθᾶ 
αυϊέθ ἐῃτοῦρσῃ {Π6 ψ] 6 ἐθϑίἢ, πὰ μη ἀπυνθατὶθα ουΐ ΟΠ 1Π6 τοοί οὗ 
[Π6 ἰοηραθ, δηἀ (ῃ6 ροϊηΐ σᾶπη6 ουΐ ἂἵ {Π6 Ἰονγαβί ρασγί οἵ {ῃ6 οῃϊη.᾽ 

ΤῊΘ βομο]αβίβ δπα Ευβίδι ῃ!β ΤΟΙΟΥ ἴο ἃ ἀΠΠΠΘΌΪΓΥ {Πᾶΐ 15 ταϊβθα 

Π6ῖθ. [{ 15 δβκθά, ΠδΙΠΘΙΥ, ΠΟ ἃ 5ρ6δυ, υτὶθα ὈΥ Πἰοιηθάθ οἡ 

Σοοΐ, σουά ᾿ηῇϊοῖ ΒΌοἢ ἃ οῦπα Οἢ Ῥαπάδγαβ ὑγἢ}]6 βίαπάϊηρσ ἴῃ ἃ 

οῆδγίοῖ. ΤΠΘ Θχρὶαπδίϊοῃ ἈΡΡΘΔΙΒ ἴο Ὀ6 1}15 : 1πΠ6 ΞΡΘδσ, θθῖηρσ μυ1]- 

Θὰ ἴτοτῃ ἃ αἰβίδποθ, υσυ]ὰ ἀθβοσὶθθ ἰπ 115. ΘΟΌΓΒΘ ἃ Κἰπα οὗ συγ, 

δηά 1Π6 ροϊηξ οὗ [πῃ 6 νγϑάροῃ, ἐπϑγθίοσθ, νοῦ] σοῖηθ ἀονν ηνγατὰ ἴῃ ἃ 

δβἰδηζίηρ ἀϊγθοίίοη προ 1Π6 ἔδ66 οὗ Ραπάδτα8, ΒΈΓΙΚΘ [Π6 ὈΡΡΘΓ ρατί οὗ 

{Π6 π056, ουΐ ἐΒῃτοῦρη 1Π6 τοοῦ οὗ [Π6 πηουΐῃ, Ρ8855 οἡ 1ῃγουρσῇ 186 

Ὀδοκ ρατέ οὗ [ῃ6 ζΟΠΡΊΈΘ, ἃπα σΟΙη6 Οὐΐϊῇ οὗὨ {Π6 ἸΟΥΥΘΙ ρΡαγί οὗ {Π6 οἢϊΐη, 

ΠΘΔΓ ἴΠ6 ἰῃτοαΐ. 

γλῶσσαν πρυμνήν. Νοῖ {86 {ἰρ, Ὀὰΐ {ῃ6 ὈΔ0Κ ρατί οὗ {Π6 ἰοπραθ. 
ΟὐἸΏρΡατΘ 1ῃ6 Ξομο]ϊαβῖ: τὴν πρὸς τῇ ῥίζῃ. 80. ἴῃ ὈΟΟΚ ΧΙϊ., 149, 

πρυμνὴν ἐκτάμνοντες 15 ἀρρὶἰ6ἃ ἴο [η6 ουϊηρσ ΟΗ ΟΥ̓ 1Πη8 τοοΐβ, ἀπά 

ὙΏΠΘΙΘ 16 ΒΟ ΠΟ] αβί δ ρ]ϑὶηβ πρυμνήν ὈΥ̓͂ πρόῤῥιζον. ΟὐΟπηδβαϊΐ, 4150, 

γΘΊβ6 399 οὗ {π6 ργδϑβθηΐ ΒΟΟΚ.---ἐξεσύθη. ΜοΥΘ ΠἰΓΘΓΔΠ]Υ, “5ρϑὰᾶ 

ἔοσίῃ." Ὑἵγὃὸ μᾶνβ δἀορίβα ἤεῖθ {π6 τϑδάϊησ οἵ Ζεποάοίιβ, ἢ 
ὙΥοΟΙ δηὰ ϑριίζηθσ. Αὐβίδσομυβ τα ἐξελύθη, ““νγὰβ βρθηΐ,᾽" δηὰ 

15 ΤΟΠονν α ὈῪ Ηθυπθ δπὰ οἵμθυβ. Βαΐ 5, ἴο θθστονν [Πη68 Ιδησυασα 

οὗἉ Βρ᾿ΓΖΠΘΥ, “πεὸ ροεί(α, πες βογηιοπὶβ ἰεσίδιι5 σοποεπῖξ.᾽" 
295-296. αἰόλα. “Ἐπ 5ιν νυὶϑ! θα, ὃ. 6.. τη πα σθαῦ]θ. ΤῊΘ σοτη- 

ΤΟ Θχρ᾽ πδίϊοη 15 “ Θῃδησοίι!] οὗ μα6,᾽} “ ρ] Βίοπίηρ :᾿ θυ 6 αν 

Ργδίδσγθα ΨὉ]Π]ουνησ Βυϊίτηαηη, Π0 οἰ αοἰἀαέαβ ἐη6 Ἡοτηθεῖς ᾿πθδη- 

ἰῃσ οὗ αἰόλος ἴῃ ἃ ὙΘΥῪ αἰ ἰβίδοίουυ πηᾶηπηθῦ. ([ετῖϊ., Ρ. δ8, εἄ. 

ΕἸ8λ1.). τς παρέτρεσσαν. ““ ϑίαγτίοα 5146 ῃγουσῃ {τσῃΐ.᾽" -- λύθη. 

“Ὑγ 6γ8 βχῃδυβίβα." 
297-901. ἀπόρουσε. “ϑρτγδησ ἰουίἢ.᾽" 1. 6., ἴγοῖὴ ἴῃ ομασίος 

ΟΟΙΏΡΑΤΘ [ῃ8 βοβο]αβί : ἀπεπήῆδα τοῦ ἅρματος. πθα8, οὗ σΟΌΓΒΘ, 

Παά ἴο βρτίησ Ππομ [η6 οἰδτὶοῖ, 1 6 τ βι θα ἴο 5406 1ῃ6 ΘΟΥΡΒΘ οὗ 

Ῥαηάδτγαιβ, νυ ΒΟ} δὰ {8]]|6ὴ ἔγοιη 1ῃ6 οἂγ ἴο [Π6 στομηᾷ .---ἀμφὲ δ᾽ ἄρ᾽ 

αὐτῷ βαῖνε. ““Απᾶ τουπὰ ἰΐ, {[π6η, Π6 Κορὶ νυ αἰκίησ.᾽"" Οοιηραγθ ποῖβ 
τι ἀμφιθέθηκας, ΒΟΟΙ ἰ., 857; ὅἃπἃ 4150 ποΐθ Οἢ περιδῆναι, ΥΘΙ56 2} 
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οἵ ἔπ ργϑϑϑηΐ θ00Κ.---παντόσ᾽ ἐΐσην. ΟΟΠΒ0} ποὶθ οα ὈΟΟΚ ἰἰϊ., 347. 
--τοῦγ᾽ ἀντίος. ““Αδαϊηδὲ ΠΠ.᾽ . 

802-304. χερμάδιον. Οὐοπδι!ξ ποΐθ οὴ ὈΟΟΚ ἷν., 518.--- μέγα ἔργον. 
“Α Βυρθα Δ Γ,᾽" ὁ. 6.7) ἃ Πσ6 888. ΟΟΙΊΡΑΙΘ 1Π6 5᾿Π}}Π47 υ8ᾶ 56 ἴῃ 
16 ο886 οἵ χρῆμα, ἃ5 Ἡεγοά., ἱ., 86: συὸς μέγα χρῆμα, “Α στθαΐ δἵ- 
[αὶγ οὗ ἃ νὴ θΟΔτ,᾽" ἑ. 6., ἃ σα νυ] ὰ θΟΔΓΤ.---ὃ οὐ δύο γ᾽ ἄνδρε φέροι- 
εν. ““ὙὙΒΙΟὴ ποῖ θυθὴ ὑγγὸ πηθη οου]ὰ Ὀ6ΔΥ.᾽» ΟΌΒΟΤΙΥΘ ΠοτΘ 1Π6 
δι] ουτηθηΐ οὗ {ῃ6 ορίαϊϊνο συ ποὰΐ κέ οὐ κέν. ὙῊΪβ 15 ποΐ, 85 
ΒΟΠῚΘ ΠΐηΚ, ἃ πορὶθοΐ οὗ “" τηϊπυΐθ δοσυγαου") οἡ {Π6 ρατί οὗ ΗΟΙΏΘΙ 

( αΐργ, αὦ ἴο6.}; οχ 116 ΘΟΠΊΓΑΓΥΥ͂, [Π6 Β8Π|6 υ8ᾶ5θ ΡΥΘΥΔ115 8150 ἴῃ 
Αἴτο ατθοκ. ὙΠ ποραΐϊνθβ, [πΠ6 ορίδίϊνο, που ΐ κέ ΟΥ κέν (ἄν), 

ΒΘΘΙῚΒ ἴο Ὀ6 ἃ ΒίΤΟΠΡΘΙ ΠΘΡΔΙΙΟΗ ; ἃ ΒυρΡροβί(οη 8 ἀθπῖθα δϑβοϊαίθ- 

ΙΥ δηὰ [ῸΥ 156], ἀραγί ΟΠ ΔΠΥ͂ ΘΟ Πα Ἰ0Π5 ΟΥ Οἰγουϊηβίδησοβ ΗΟ ἢ 

τηΐσηις Το πάϑυ ἰΐ 1655 ΠΚΘΙΥ το ᾶρρθη. (Καΐπετν, ᾧ 420, Οὗς. 1., Ρ. 

82, ε10.)---οἷοι νῦν βροτοί εἰσι. “ΤῊΪΒ ορ᾿πίοη οὗὨ [Π6 ἀθ σθ ΠΟΥ ΟΥ οὗ 
ΒΙΩΔη 5126 ἃπᾶ βίγθησίῃ, ἴῃ {Π6 ΡΥΟΡΤΘ5Β Οὗ 568, ΓΘαΌΘΠΙΥ ΟΟΟΌΥ5 

ἴῃ [η6 ἀποϊθηΐ νυυὶίουβ. ὙἹΓΡῚ (2 5., Χιϊ., 895) ἱτηϊαΐθβ Π6 ργθβθηΐ 

Ρᾶββαρθ, νυ ἱἱἢ ἃ ΓΑΥΓΠΘΥ 8]] ον η668 οὗἉ [Π6 ἀθοδγ, ἰπ ργορογίίοη ἴο 186 

ἀἰδβίαποθ οὗ ἢἰβ ἰτὴ6 ἔγοίὰ ἰπαΐ οὗ ἩΟΠΊΘΙ ; ΤΟΥ ἢΘ ΒΔΥ5 1 νγ»δὰβ ἃπ 

αἰϊζοιηρί {πα΄ Θχοθϑαθα {Π6 βίτθησίἢ οὗ ἔγγϑινθ τηθη ἰπβίθδα οὗ ἱννο. 

(Ρορε, αὐ ἰοε.) 
805-309. κατ᾽ ἰσχίον. ““ Αφραϊηδβί {Π6 ΠΙΡ.᾽"--ἐνστρέφεται. ““ ΤΌΓΗΒ 

1561 ἴη.᾿ -π-ικοτύλην. “ΤῊ βοοκοῖ." Τῇ6 Ὀ]ονν νγὰβ ἱπῆϊοίθα οἡ 188 

βοοκοὶ οὗ 1Π6 μὶρ θ0Π6, ΟΥ, ἴο ΒΡΘΔΚ τῇοΥΘ ἐθομη Δ}, οα 1η6 ἀθορ 

Θχοδνδίίοη ἰῃ {Π6 ο5 ἡπποπιϊπαΐμπι, ΝΥ ὨΪΟἢ τ οόῖν 65 (η6 μοδὰ οἵ 1ῃ6 

τσ θοπ6. (Οοιηραᾶτθ Οαίδη, Χὶϊ., Ρ. 2324.})---πρὸς δ᾽ ἄμφω ῥῆξε τέ- 

ὕοντε. "““ΑΠπᾶ, ΤΠΟΥΤΘΟΥΘΥ͂, Ὀυτβέ Ὀοίἢ (ῃ6 ἑοπάοῃβ." ΤΠ τοίδυθῃσθ 

ἰβ ἰο {πΠ6 ἔψο Ἰθηάοηβ ἐμπαΐ Καορ ἴη6 μϑδᾶ οἵ {Π6 {ῃϊσἢ ὈοπΠ6 ἰῃ 1185 
ΡΪδοβ ἀπά τϑσυϊαΐθ [85 τηου θπηθηΐβ. ΤῊΘ ρορΐ 5805 {Πδΐ [ῃ656 6 Υ0 

Γυρίυγοα ὈΥ 1Π6 Ιου ; θιῖΐ, ἃ5 ἤθηθαβ στϑοονοσθα βοοὴ δἵϑυ, 8 

τη68Π8, Οὗ ΘΟ. Γ56, ΟΠ]Υ͂ ἃ ἸυΧαϊίοη.---ὧὦσε ἀπὸ ῥινόν. ““ΤΟΥΙΘ ΟΥ̓ 1Π6 

βκίῃ."-- γνὺξ ἐριπών. ΟΟΠΊΡΑΥΘ ποίθ οἢ 656 θ8. 
915-917. ὑπ’ ᾿Αγχίσῃ βουκολέοντι. “ΤῸ ΑΠΟΐδ65 ἃ5 6 νγᾶβ 

ἰϑηάϊηρσ Π6γ45.᾽ ΑΠΟ 8565 νγὰ8 ἃ 50η οὗ ΟδρΥ8, δπά οἵ Τθιηΐβ [6 

ἀδυρσῃΐοῦ οἵ Πὰ5. Ηγρίπαβ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ΓΔ Κ65 Ὠίτη ἃ Β0η οὗ Αββϑαζᾶ- 

οα5, ἃπά σταπάβοη οὗ Οργ5. Ηδθ ννὰβ8 το] αἰϑά ἴο {ῃ6 μῃοιβθ οὗὨ Ῥτὶ- 

ἅ1η, 81] Κιηρ οἱ Ῥαγάδηιβ οἡ Μουηΐ 14. [ἢ θθδυΐυ μ6 δαυδ θὰ 

[Π6 ᾿πητηογίαὶ σοάβ, πὰ ννὰβ θεϊουθὰ Ὁ. 6 η5, 0 ὈΘΟΔΙΏΘ ὈΥ Πΐτα 

1Π6 τποίμοῦ οἵ “Ἔπθαβ. ΤῊ ἴθι βουκολέοντι ΤΟίρΥ5 ἴ0 1Π6 ΘΙηρίογυ- 
τηθηΐβ οὗἉ ΘΟΥΥ ᾿ἰδ, Ὀθίογθ ἢ6 ΘδΠΊ8 ἴο {Π6 {ΠΓΟΠΘ, θη, δοσογάϊης 
ἴο ρτἰπηϊεῖνα ΟΥθηΐ8] ουβίοτῃ, 8 ᾿θπμαθα ἢ18 ραγθηΐβ᾽ μογάβ. (Οομι- 
φᾶτε ἤοπι., γψηιη. ἴπ Κεπ.. δ4. 8εᾳ.)---ὃν φίλον υἱόν. “ΘΓ οὐ 
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Ἰονϑά 5οη.᾽" -- ῳἰχεύατο. “5886 βργϑδᾶ." 106 ΓΑΙ, “5116 ρουγοᾷ.᾽ 

Οθβθῦνθ 186 θυ 1] ἱπηαρθ ΠΘΥΘ, ἀπά {Π6 Δ]|]υ5ΐοη 0 [Π6 σιβῃϊηρ, 

ΟΥ οαἱρουτγίηρ, ΟΥ̓ ραγθηΐαὶ αἴδοίίομ ὑ ἢ ΜΠΐοῃς 1Π6 ΠΟΙΕΙ͂ Θὰ 

Ὀγασ65 1ῃ6 50ῃ. 

᾿ πρόσθε δέ οἱ, κι τ. Δ. ““Απά Βο]ά ἴῃ 1τοηΐ οὗ ΠΙΠη, 85 ἃ 5ΌΥύθθῃ, ἃ 

[0] οὗ ΠΟΥ βῃίηϊηρ ΤΟ06.᾽" ΟὈΒουυΘ Πδ΄ πρόσθε 15 σΘΠΟΓΙΑΙΠΥ͂ σοη- 

βίγυρα ἴῃ ἨοΙΊΘΥ ΜΝ] ἃ δθηϊνθ. ΤῊ ἀδίϊνο, ἐπ Υθίοσο, 15. ΠΘΥΘ ἴο 

θ6 τοσαγάθα ταίῃϑῦ ἃ5 [Π6 ἀαδίϊνα οἵ δανδηΐίαρθ ; 106 ΥΔ ΠΥ, “ἴῃ τοηΐ 

ἴοτυ Ηἰπ|.᾽---πέπλοιο. ΤῊΘ ΡΘΡΙ5 νγὰ5 ἃ Ἰᾶγρθ, [1}1 ΤΟῸΘ, ΟΥ̓ 5.) ], 

ΒΓΙΟΙΥ ἸΌΤῃ ὈΥ̓͂ ΟΠΊΘΗ, 85 ΔἸναγ5 ἴῃ ἩΟΙΏΘΥ. [Ὁ ννὰβ5 τῃδᾶθ οὗ 

ἤπθ βίας ὈΒΌΔΙΠΥ τ 10} ΤΊΟἢ ραύίθυηβ, ἀπά, θθῖη σ᾽ ΤΟΥ ΟΥ̓ΘΥ [Π6 οοτη- 

ΠΟΙ ἀγ655, 1611 ἴῃ [1}} [0145 ἀρουΐ 1Π6 ρϑύβοῃ. [1{ ν)αὰδβ οἴϊθη [ἀβίθη- 

βα ὈΥ͂ τηθδῃ8 οὗ ἃ ὈΤΟΟΟΙ, ἀπ νγὰβ {π5 αἰβρίαυθα ὑροη 1Π6 βίαϊιθ5 

οἵ ἔθιηδθ αἰν 1165, ΒΌΟἢ 85 Π΄απᾶ πα {ῃ6 σοάά6β5 ομηθ. [1 νν88, 

ΠΟΥΨΘΥΘΥ͂, γα ΠΥ γοση νΠοὰΐ ἃ ὈΓΟΟΟΘΉ, ἴῃ 16 ΤΔΠΠΘΙ ΤΘΡΙΘ- 

Βϑηΐβα ἴῃ {η6 δΔῃηθχϑᾶ οοά-ουΐ, νν ΐο ἢ 15 οορὶ θα ἔγοιῃ οη6 οἵ 511 
Νν. Ηδιηιοπ᾽᾿Β γᾶ568. 

ἕρκος ἔμεν βελέων. Νοῖ 50 τηῦο ἢ} ἴο Ὀ6 ἃ ἀθίδβῃοδ' ἀρδιηϑὲ 1} 
ἀατίβ, Ὀθοαῦβθ ἰδ ἀοθβϑ ποί ρτζοΐθοί ὕϑηι5 ΠΟΙΒΘΙΓ [τῸπὶ ὈΘΙΠΩ 

νουηαθ6, ἃ5 ἴ0 ΤΟ ΠΟΥ «ΖΦ η685 ἰπν 51016 ὈΥ ἰ18 ἰητογροβίτίοη. (Πδεψπο, 

με ἰος.} : 

218-329, ὑπεξέφερεν. ““ ΒΟΥΘ 5ΘΟΥΘΟΪΥ ἀνναγ."---συνθεσιάων “Ατο 
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Τηροιηθηΐβ.᾽" ΟΟΙΏΡΑΓΘ ν υβα 260, 5ξεφῳ.---ὅγε. ΘΙΠΘΠΘ]08.---μώνυ- 

χας ἵππους. Οὐοπδαὶξ ποΐθ οἢ Υ6 7586 2930.---ἐξ ἄντυγος ἡνία τειῖνας, κ. 

τ. Δ. ΟὐΟΙΏΡΆΥΙΘ γϑῖβ 202, 5εηᾳ.---Δδηϊπύλῳ. Ναιηδὰ ἤθυθ 1ῸΓ 108 
ἢγβί απὰ Ἰαβὶ {ἰπη6.--- περὶ πάσης ὁμηλικίης. “ΑὔΌΟΥΘ [Π6 ἡ» Π0]6 ο14855 

οὗ ὨΪβ 64.818 ἴῃ 6875." ΤῊΘ δυβίγαοί [ῸΓ 186 σοπογοίθ.--οῦτι οἱ φρεσὶν 
ἄρτια ἤδη. “Βεσᾶι886 Π6 ροββϑθβϑβϑὰ ἴῃ τηϊηὰ σοηρσθηΐαὶ βθηςτηθηΐῳ 
Ὑν ἡ ΠΙτη56 1." ΤΙ ζογα!γ, θθοαῦβ6 ἢΘ ΚΠΘΥ ἰῃ μηϊπὰ βοτηθίῃϊηρ 5Ξϊϊ- 

οα ἴο, ΟΥ ἱπ δοσογάδποθ νυ], Ὠἰτηβθ!ῖ, ΤῊ 6 ῥγἰ τ ἶν8 τηθδηΐηρ οἱ 
ἄρτιος 5. “5υ1{8016,᾽" ““ΘΧΔΟΙΥ διιοα,᾽" ἃ βἰσηϊβοαίίοπ νυ οὶ Ρ] αἰ ἢ ]ν 

ΡΡΘδΥβ θΥθ. ΟΌΒΘΙΥΘ, ΓΩΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, {Π6 ΡΘΟΟΪΑΥ ὑβᾶρσθ οὗ ΗΟΠΊΘΓ ἴῃ 
σοπδίταϊησ εἰδέναι τ [ἢ ἃ ΡΙΌΓΑΙ αὐ]θοίϊνθ, ἀηὰ τηακίηρ [815 Θαυϊνα- 
Ιθηΐ ἴο 1η6 5ἰΠ1ρ16 εἶναι ΜΥ] Δ 1Π6 ΤΔΒΟΌΪΪΠΘ ΒΙΠΡΌΪΑΓ: 18, ἄρτια 
εἰδέναι 15 116 58 Π|6 ἃ5 ἄρτιος εἶναι. ---- νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἑλαυνέ- 
μεν. “Τὸ ἀτίνθ οηνγδγὰ ΓῸΓ {Π6 ΠΟ] ον 5ῃ 105." ΤῊΘ ΠΊΟΥΘ ΘΟΓΙΏΠΊΟΙ: 
σοηδβίγαοσίζίοη του] Ὀ6 ἐπὲ νῆας, Ὀὰΐ ἔπε 15 ΠΥ δάνθυθῖαὶ, ἃ8 1Π6 80- 

οϑηϊααίίοη 5 ον8.---ὅγ᾽ ἥρως. Βεαίδττίησ ἴο ΘΙ 6 Π6]08.--τὧν ἕππων. 
“ἨΗΪΒ οὐνη οδιατγίοί."". -- Τυδείδην μέθεπε κρατερώνυχας ἵππους. “Η6 

ἄτουθ 186 βίτοηρ-Ποοίδα ΠΟΙΒ65 ἴῃ αυσϑὲ οὗ ῃ6 βοὴ οὗ Τγυάθυβ.᾽ 

Οὔβοσνθ ἴμαΐ μεθέπω, ὙΥΒΙΘΙ ΘΟΓΩΓΠΟΙΙΥ͂ ΤΠΘΔΠ5 “10 {Ό]]ΟῪ αἴδσ,᾽" - 

ἄχο., ἰβ ἤθῦβθ θιῃηρουθα ἴῃ ἃ ἰγαηβιθνθ 56η86, ἃπὰ νυ ἢ ἃ ἀουδ]θ 
δοσυδβδίϊνθ. ἢ 

990-338. ἐπῴχετο. “ὙΥ͂ ἃ5 ρΡυγβαΐϊηρ.᾽"---,σγιγνώσκων ὅτ᾽ ἕην. ““Ἱκποιν- 
τησ {μαΐ 58 τνᾶβ.᾽. --αἈἷτ᾽ ἀνδρῶν πόλεμον, κ. τ. Δ. ““ΤὭδϊ ΘΓ 5ννΑΥ͂ 
ἀπά 1Π6 θ41116 οὗἨ ΠΘτΟα85.᾽" --οὔτ᾽ ἄρ. ““ΝΕΙΓΠΘΥ πΑΠΊΕΙΥ.""--- Ἐνυώ. 
“ἘγΟ,᾽ σοάά688 οἵ ΓΙ, ἀηβυνουίηρ ἴο 1π6 Βοιηδη ΒοΙομα. ὅ116 

γγὰ5 {ῃ6 ἀδυρσῃηΐου οὗὁὨ ῬΠΟΥΟΥ͂Β ἃπὰ Οθίο. (Π{ε8., ΤἼεορ.»γ 373.}---ἐκί- 

χανε. “86 ογνϑυίΐίοοκ ἰϑυ." --ῳπάζων. Ἐφαϊναϊαπὶ ΠΘΓΘ ἴο διώκων, 

ἃπά [Π68 1658 υ808] 5 σῃη!βοδίϊοη.---ἐπορεξάμενος. ““Ἡανίηρσ τοδομρὰ 
Τογυνασά δραϊηβί Π6Υ,᾽" ἐ. 6.γ παν ἱηρ ΤΘδοθα Γογνγατὰ ἴὸ 5ΕΚΘ.-τομετ- 

ἄλμενος. ““ϑργίηρίησ δου Ποσ.᾽ -- ἄκρην χεῖρα ἀθληχρήν. “ΤῊΘ 
ΘΧΙΓΘΙΏΪΥ ΟὗὨ ΠΟΙ νγθᾶκ μαηᾶ." Τῇ νουπὰ νγὰβ ἱπῆϊοϊθα οἡ 18 

νντ]βέ, 85 ἰ5 βαρ αἰηθα ΒΠΟΤΠΥ αἴθσ. ΟὔΒΘΥγΘ [ῃ6 Ρϑουϊαγ ἔοτοθ οὗ 

ἼΠ6 δριεμοὶ ἀδληχρήν, ἃ5 τοίδγτίησ ἴο 1Π6 οἰτουτηβίαποθ οἵ μδὺ θδίησ 

8Π ὈΠΌΤΑΤΚΘ σοαα655.---γροὸς ἀντετόρησεν, κ. τ. Δ. Τὴ σοάάθ55 

νγὰ5 ΠΟΙ απ ΠΟΘΙ διηθγοβίαὶ τΟ8 ὈΘίοσΘ ΠῚ νουπάθα βοη, ἃπα ἐϊπ6 

ΒΡΘΔΓ Ροϊηΐ οὗ Ὀ᾽οπιθάθ Ραββα ἱβγοιρῇ 1ῃϊ5, ἀηὰ ννουπάδα (Π6 Βαπὰ 

1Πδὲ ΒοΙἃ [{.--- Χάριτες. ΤῊΘ ΟὙΔΟ65 ἃ΄Θ {Π6 θαβίονγουβ οὗ 8}} σγᾶδθ 
δηά ΒΘδαΐν οἡ θΟΓἢ ΡΕΥΒΟῚΒ πᾶ ἰῃΐησϑ, πα δγ6 1Π6 αἰϊοπάδηΐβ δηὰᾶ 

τηϊ ἰβίθυβ οὗ ὕϑηυβ. ΗΘ βρθᾶκβ οὗ ἰῃθιη ἴῃ (6 Ρίυγαὶ, δὰ 

Ἰθαῦθδβ {Π6}Γ ΠΌΘΟΥ ππάἀθῆπθα. Ἠδ τηθηίίοπβ οὴ6 δἷοπθ ὈΥ̓ πᾶ[η6, 

Ῥαβίίμβα. (1]., χιν., 3267.) Ηδβίοα, οἢ 1ῃ6 οὐϑὺ μαπά, σίνϑϑ ἴῆγ6, δηὰ 
6815 {6 πῇ {Π}6 ἀδορῃ θυβ οὗ Παρ 6 Γ᾽ ἀπᾶ Ἐπσυποῖηθ. (Τῆλεοσ., 907.» 

α6 
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999-949. πρυμνὺν ὕπερ ϑέναρος. “Αἴ 1Π6 ΘΧίγΘΙν (οἵ {Π6 ΒᾶΠ4) 

ΔΌΟΥΘ {6 ΡΔ]Π),᾽" 1. 6., Οοἡ {Π6 νντἱβί, ΟὐὕἉ, σαί ΠΥ, ΘΓ 1Πη6 νυτῖβῦ δπᾶ 

ΡαΪτὰ πηθϑί. ΟὈΙΏΡΆΓΘ [Π6 Βομο]αβί : ὑπὲρ τὸ ἔσχατον τοῦ ϑέναρος, 
εἰς τὴν πρὸς τὸν καρπὸν συνάφειαν.---ἰχώρ. “ἸομοΙ." ΒΥ ἰχώρ 18 
ΡΙΟΡΘΙ͂Υ πηθδηΐ [Π6 ννΐξθυυ ρᾶτΐ οἵ {Π6 Ὀ]ΟΟά, ᾿γΤΏΡἢ,, ΟΥ ΞΘτ τη. '“ΓῊΘ 

Ροδῖ, ΠΟΥΘΥΘΥ, ΠΡ ΠΙΟΙΒΙΥ͂ ΘΙΏΡΙΟΥΒ [Π6 ἴθυτη ΠΘΥΘ ἴο ἀδποΐθ 1ῃ8 

οἰμουθαὶ 1166 ἐπαΐ ἤονγβ ἴῃ 1Π6 γϑίηβ οὗ [ῃ8 σοῦβ, ἃ5 ορροββᾶ ἰοὸ ἐῃ8 

{ΠΟ ΚΟΥ Ὀ]οΟά Οὗ ΟΥΙΠΆΤΥ ΤηΟΥΐ4]5.---οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, κ. τ. λ. 
ΠΟΥ {Π6Υ Θαΐ ποΐ ὑτοδᾶ," ἄο. Τὴ ρσοᾶβ |ἰσὐὅ6. ὁπ. διηῦσοβια πὰ 

πθοΐδγ, πού οἡ {μαΐ τηοχίδὶ] ἴοοα (σῖτον καὶ αἴθοπα οἷνον) ΜΜὨΪΟΝ νγου]Ἱᾶ 

Φφτοάσοθ οἤγ]6 δηά Ὀ]οοά, δῃ δχϑιηρίϊοη το πὰ Υ ]Οἢ 15 [ἴη6 οαυ86 οὗἁ 

[Π61 ᾿τητηογίδ! γ. (7 αἴρψ, αὐ ἰο6.}ὺ ΝΜ ΟἹ τρᾶτΚ8 νουβα 842 ὙΠ δη 

ΟὈΘ]ὰ5, ἃ5 Βρυσίουβ. Κὄρρθη πὰ οἴμδὶβ τορασὰ σὑβϑυύβθβ 840, 841, 

Δηᾶ 842. 85 8]1 ΤὈυτηΪησ ἃ ΙΏΘΤΘ σ΄οββ, θθοδιβθ, δοοοσάϊησ ἴο ἴῃθ τη, 

{86 ἴθ τη ἐχώρ 15 ποΐ ουπᾶ ἴῃ Ἰα6Υ ροδίβ, ἀπ θθοδυβθ ἴῃ υ6γ58 417 
10 ΟσΟυΥΒ, ἢ6 5808, ἃ5 ἃ πϑυΐθυσ. Βοίΐῃ γϑᾶβϑοῃβ 816 ΘΙΓΟΠΘΟᾺΒ: [ῃ6 
ἴθυπιὶ ἰπ 4αθβίϊοη ἈρΡρΘαΥΒ 'ῃ Ἀρο]]οπὶὰβ Ἀδποάϊαβ. (11]., 852, ἃπὰ ἴν., 

1079); πᾶ ἴῃ γβῖββ 417, ἐχῶ 18 ποὶ ἃ πϑυΐϑυ, Ὀυϊ δΔῃ ΤΥ ΌΪΑΥ Θρὶο 

ΔΟσαΒΑΙγ6 ἔοσ ἐχῶρα. Βοβίαθβ, ἴΠ 6586 υϑύβθβ ΟΟΟῸΓ ἴῃ 8]} (Π6 Μ55., 
Δ Πἃ 816 8150 γθοορσῃϊβθά ὈΥ Ἐπαβίδι 8. 

35485-944. ἀπὸ ἕο κἀδθαλεν. “Ἰιο᾽ [411] ἔγτοτα ΘΓ." ---μετὰ χερσὶν 

ἐρύσσατο. ““ Ῥτοίδοϊοα νι μἰβ μαπα5." ΑΡΟ]]Ο 164 Ηἷπὶ ἴτοπὶ 
1π6 στουηά, ἀπά τεβοιβδα μίπτη ἔγοτη {Π86 06. ΟὈΒθυνθ 1ῃδΐ ἐρύομαι 
σεῖβ 115 τηθαπίηρ οὗἉ ργοίδοίϊηρ᾽ ἔγοτα ἱπαΐ οἵ ἀγαρσίηρ ουΐ, ΟΥ̓ ἀγαῖο- 
ἴπρ' ἈΥΤΑΥ ἴτοιῃ [Π6 ΡΥγ655 οὗ θα.{16. 

849-951. ἢ οὐχ ἅλις. “415 1Ὁ ποῖ Θπουρῇ." ΟὈβουνθ {μαΐ ἢ οὐχ 

ΤΟΥΤῚ ΟΠ6 5Υ]14 016 (ψοιιοὶ) ὈΥ 5υπἰΖ6515.---ἠπεροπεύεις. ““ὙἼπου οἃ- 

Ἰο!ϑϑί."" --σύγ. Οὔβθυνθ ΠΘΥΘ 1ῃ6 ΡΘΟΌΠΔΥ ἔΌΤΟΘ οὗὨ [Π6 Ργί!ο]8 γέ, 
πε ῖμοα, αὐ ἰεαδὲ,᾽) ἃ. 6., ἴΏοα, δεῖπσ διιοῖ α οπε.---πωλήσεαι. “ὙΠ το- 

βοτί,᾽" ὁ. 6., ΧἹΠῈ τηθ 4186 νυν. ΟΌΒΘΥΥΘ ΠΘΙΘ [Π6 δΙηρὶουτηθηΐ οὗ εἰ 

ἢ 1Π6 ΓιῖαγΘ, ἃ5 ἀθηοίϊηρ 1Π6 ΡΟΞ51016, ἱπΠουΡἢ ποΐ ΥΘΥΥῪ ΡΓΟΌΔΌΙΘ, 

ΓΕΟΌΓΓΘΠΘΒΘ οὗ ἃῃ δοῖ. Ηδποθ ἴΐ ἰβ οἴϊθβη 86 {Ππ1ι5 ἴῃ 1Π6 ΘΧρσθβ- 

βίοη οὗ {ῃγϑαΐβ. (Παγίωηρ, ᾧ 4, νο]. 11., ». 298.)---καὶ εἴ. Οοηβυϊξ᾿ 

ὨοΐΘ ὁ θΟΟΚ ἰν., 847.----ἑτέρωθι. ““ ἘΠΒΘΥΠΘΓΙΘ,᾽" 1. 6.5. ΘἸΒΘΎΠΘΙΘ (ἢ Δ 

ἰη 1Π6 ἄρῃιϊι 156]; δ ἃ ἀϊβίδποβ ἔγοπι δοίαδ] ἤσῃῖ. Ὀοηθ 46 ΠΠΘΔἢ8 

{πᾶΐ [ῃ6 ὙΘΤΥ͂ τηθηίϊοη οὗἉἨ 1Π6 ΠΆΓΩ ΟΥ̓ ΝΤΔΥ Ὑ}01}}} σα 0586 ΠΟΥ ἴο Βῃυδάθγ. 
352-954. ἀλύουσ. ““ ὨΙδίγαοίοα τυ ἢ ραΐη." ΤΠ σΘΠΟΥΊΔ] Ππηθᾶῖν 

ἰῃρ οὗ ἀλύω ἰ5, ““ἴο 6 Ὀ65146 ΟΠΘ᾽ 5 5610, “10 ννδηάδυ ἰῃ τηϊπηα." Ιὲ 
8. ΦΟΙΏΙΠΟΠΙΥ͂ ΔΡΡΙΪΘα ἴο ρΡαΐῃ, στὶθΐ, χα.» ΤΟΥ͂Θ ΤΑΤΘΙΥ ἴο ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΡΙ]α6. 

-τείρετο δ' αἰνῶς. ““ΑΠά 5Πη86 ν͵ὰβ ἀγο δα Ἅ]}Υ δα δυβίθα."". -- ἀχθομέ- 
νην. ““Ορρτο5864.᾽.--ΚΜμελαίνετο δὲ χρόα καλόν. ““ΑΠπὰ 5Π6 θαρδη ἴ0 

(Γ ὈΙΔΟΚ ἃ5 ἴ0 ΠΘΥῚ [ΔΓ βκίη." Τὴ ΤΘίδυθ πο 6 ἈΡΡΘδΥΒ ἴο θ6 ἴὼ 1Π6 

Ό 
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᾿ν ᾿Ἰ΄ᾷά ἀϊδβοοϊου!πσ ργοάποθα ὈΥ {Π6 ὕἱον ; δηὰ ἴῃ {μ15 5686 ἰΐ ἰβ 

ἴδκθπ ἴῃ {Π6 5Πουίθυ βοῃο]ία: ἐπελιδνοῦτο τὸ καλὸν σῶμα. ΤῺΘ 

8816 ΘΧρΙΔΠδΙΊΟΉ, 00, ἰ5 σίνθη ὃΥ {6 βοῃο]αϑέ οα ΤΙ ὨΘοοΥ 15 (Ὁ. 

99). Κόρροῃ, μονθυθγ, {π|ηΚ8 {πᾶλ 1η6 Ροδὲ τϑίδυβ [0 1π|6 Ὀ]οοά 

βίγθδιηϊησ ἔγοῖα 1ῃΠ868 νγουπα δηα ἀϊβοο]ουγίης 1Π6 5ΞΚίηῃ ; ἂπὰ Ηδθυπθ 
ΒΘΘΙῺ5 ἴ0 [ΑΥΟῸΓ [Π6 βαπη8 ορἰπίοη. Βαΐ ἐῃἰβ νγουᾶ οοπίοαπα 1π6 
ἱπητηοσίαὶ ΙΘΠΟΥ ἢ τηοτίαὶ Ὀ]οοά. 

855-958. μάχης ἐπ’ ἀριστερά. ““Οπ [6 Ιοἵϊ οὗ 16 ἤσῃῃ!." Μδγβ 
νγὰ58 βιἰτσ οἡ 1ῃ6 Ὀδηκ οὗ 1Π6 ϑ'οαιηδηάθυ. νυ ἢ]Οἷ ΤΙΝ ΘΥ νγ͵ὰ5 0 1Π6 

ἰοῦ οὔ ἐπ Ττοΐαπβ. (ΟΟΠΏΡΑΓΘ Υ̓6 788 85, 564.)---ἠέρι δ᾽ ἔγχος ἐκέκλι- 

το, κι τ. Δ. ““Απᾶ {Π6Γ6, Θηνθὶορθά ἴῃ ἃ οἱουᾷ, 58 βρθᾶγ νγᾶβ8 ᾿γἱησ 
ΟΠ ἴΠ6 στοιπηά, δηαὰ ἢἰβ ἔνγο ἤθθί σοῦγβουβ βίοοα." Οθβϑῦνβ (6 

Ζϑυρτηᾶ ἰῃ «ἐκέκλετο, [Π6 Ιδδαίηρ ἰάθα θδίησ ἰΠαΐ οἵ τοϑβί. 78 πᾶν 
ΤΟ] ονσοὰ πθυΘ {Π6 δχρὶαπαίϊοη οὗ ἤθυπθ, ἡ Β]Οἢ οὈναΐθ5 81} ἐπ6 αἰξ- 

βου 65 1μαὶ πᾶν θ6θη βίατίθα ΟΥ̓ ἱπίθυργθίουβ, ἀπά ψΒϊοῃ Βαυ65 

186 ἀννκυνασά πΘοθββιίυ οὗ τηακίηρσ ἐκέκλιτο Θαυϊνα]θηΐ ἰο ἐκαλύπτετο. 

ΤῊ ἰάθα ἱπίθπάβα ἴο 6 οοπυθυϑα [5 5 ΠΡ ῚῪ (Π}5 : [86 Βρθᾶσ οἵ Μαῖβ 

νγ͵ὰ5 ᾿γ1ησ Οἡ ἴῃ6 στουπαά ΠΘΔΓ ἢΪΠ), ἃ πα ΗΪΒ5 ομδυίοῖ 8150 ννᾶβ οἱοβθ 
αἵ μαπᾶ, θυΐϊ Ὀοΐἢ ἡ  γΘ οοποΘα] θα ἔγόμῃ τηοσίδὶ] υἱβίοη ὈῪ ἃ οἰουά, ΟΥὉ 

ταί. ---κασιγνήτοιο φίλοιο, κ. τ. Δ. “586 Ὀεσραά ἔτοτη ΠΟΥ ὈτγΟί ΘΓ 

μΪβ5 ΠΟΥ565 ν᾿ ἐγοη 16 5 οἵ ρο]α." Τῇ ἄμπυξ, οΥ Ττοη]οΐ, νγὰβ ἃ 

Ὀτοδά θαπά οΥ ρῥ]αΐθ οἵ πιθία]!. 10 [ουτηθά, 4150, ἃ ἔδιηδ]6 οὐπδιηθηΐ, 

πᾶ ΙΔ ἅϊ65 οἵ τάκ τοΥα ἰδ ἀθονυθ 6 ΓΟΥΘ 684, 85 ρατέ οὔ {μ6 Βοαάᾶ- 
ἄτοββ. ΤΠ6 δηποχϑᾶ σνοοάτ-ουΐ θχῃθὶῖ5. ἐῃ6 Γγοπηί]οὲ οἵ Ῥαραβαβ, 

Δ κθη ἔγοηπι οπα οἵ 5: ὙΥ. δι] οἢ ἢ 5 γᾶ565, ἰπ οοηίγαβὲ τυ 1ῃ6 

δοΥτΘβροηίησ ΟΥ̓ΠαΙ Θηΐ 85 ΒΏΟυγ Οἢ 1Π6 Π6δ45 οὗ ἴνγὸ {6 Π|8165 ἴῃ 
(Π8 54Π16 σΟἸ]Θοΐίοη. 

359-962. κόμισαΐ τέ με, κ. τ. λ. “ ΒοΟΙ᾿ ΘΟΠΥΘΥ͂ ΠῚΒ ΑΥΤΑΥ͂, δηᾶ 
δῖνθ πη6 ΠΥ ΠΟΥΙΒΘ5 (ῸὉΥ ἰμαΐ ΡΓΡΟΒ6),᾽ ὁ. 6., σῖνθ τὴϑ {ῃ6 Ἰοδη οὗ 
(ὮΥ οδτ, ἐμῇ 1 ΤΥ Ὀ6 σοηγθυρῇ ὃν ἢ τὸ ἢ 468 οὗ 5βαίδίυ. Οὔβουτα 
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ἐμὲ κόμισαι 15 ΘΤ6 {86 ᾿ηδηϊῖνα, ἴπ 1Π6᾽ 56η56 οὗἩ ἴῃ8 ἱτηρϑγαΐϊν θ᾽ 
ΤὮΘ βοδβο]δαβί οὐτβ ἴῃ τοπάθυϊηρσ ἰἢ ὈΥ ἐπιμελήθητι.----δός τέ. "6 

ΘΟΙΏΓηΟη ἰοθχί 85 δὸς δέ, Ὀαϊΐ δέ οα5ῃ 65 συ τνμαΐ ργεοθᾶθβ. ΤῊΘ 

τοδαϊηρ τέ ἰβ ξίνϑθη ΕΥ̓͂ Βαπίϊθυ, Ηβθυπθ, Ὑο] ἢ, ΒΡ  ΖΠοσ, ἄο.---ὅ με. 

Οὔβοσυθ {Π6 ἀο.]6 δοσυβδίνα.---ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ, κι τ. Δ. ΤῊΘ 

τηθδηΐηρ ἱποπάθα 0 Ὀ6 σοηγουβα 15 ἴῃ δῇδοΐ [η15, 1Παὲ ὈΙοσηθᾶθ ἰ5 
ΠΟΥ {Π6 τηοϑὲ ἀδτὶηρ οὗ τηογία]5, ΕΥ̓ΘΠ 85 92ΟΥ6 15 1η6 στϑαίΐββί οὗ {ῃξ 

ξΒοῦβ. ὲ 

964-970. ἀκηχεμένη. “ΑἸΠΠοΙοα.᾽.---λάζετο. ““ΤΟΟΙΚ ΠοΙα οἔὗ,"-- 

μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν. ““Απᾶ 586 ΙΔ5ῃη64 ([Π6 Ξί6 645) 0 υγρα ἴῃ χη [ῸΥ 

ννασὰ.᾽" Οὔβογνυ ἰΠαΐ [Π6 ᾿πῆηϊἶνα βίαπαβ θυ νι πουΐ ὥστε. Ηο 

ΤΏΘΓ, ᾿ηΠἀ 664, ΤηΔΥ θ6 561 ἴο 056 {πΠ6 ἐπῆηϊἶν τυ πουΐ {ῃϊ5 σοπ]ησ 

[10Π, 5'ποθ ἢ6 ἢδ5 1 ΟἿΪΥῪ ἔνίοθ Ἰοϊποὰ ν ἢ {Παΐ πηοοα, ΠΑΠΊΘΙΥ, ΠΠ., 

1Χ., 42., ἀπὰ Οά., ΧΥ]Ϊ., 21.---ἔππους ἔστησε. ““ιορραα [Π6 ΠοΥΞ65.᾽" 

ΟΟΠΊρᾶΓΘ σϑῖβα 755.---παρὰ δ᾽ ἀμδρόσιον βάλεν εἶδαρ. “" Απᾶ ΤΠΓΟῸΥ 

Β6βϑιάθ 1Πθπὶ διηθγοβίαϊ ἔοοᾶ." Ἐσγθη {Π6 ΠΟΥΙΞ65 οὗἩ 1Π6 σοᾶὰβ 816 

δὰ Ομ ΔΙΏΌΤΟΒΙΔΙ δ]ἰπηθηΐῖ. (ΟΟΙΏΡαΓΘ υθβα 777, ἂἀπὰ Βείέπιαπη, 

1,επιὶϊ., Ὁ. 81, εἀ. ΕἸ511.)---ν γούνασι. ““Ὅροη {Π6 Κπ665,᾽) . 6.» ΠΡΟΠ 
[Π6 160 ΟΓ ΒοΞοιη.---Διώνης. [πῃ 1ῃ6 ΠΙαά, ὨίοπΘ 5 ἃ νυ οὗ Τρ ΪΘΥ, 

ἃηᾶ τηοΐῃοΥ οὔ ὕεπαβ. Αἱ Ποάοπδ, Π΄Ίοπ6 5ῃαγθα ἴῃ 1ῃ6 ΠΟΠΟῸ͵5 

δηὰ {Π6 ὑγοσβὮῖρ οὗ Τυρίζου, δηὰ νγὰβ τοσαγᾶθα 85 ἢἰβ αθθθῃ. Ηδγ 

ΠΕΠῚΘ 15, ΔΡΡΑΓΘΗΠΥ, [Π6 Γατ Ϊ ΠΪΠ6 οὗ ἢΪ5, ἀπ ΡΥΟΌΔΟΙΥ 5 σηϊῆοα 51Πὶ- 

ΡΙΥ ““δοάάε55." [{ ἀρρΘδ15, 4150, ἰο Ὀ6 {Π6 οτὶ δίῃ οἵ [Π6 δρρβ)]αϊίοπ 

απο. Ἡδβιοᾶ πδῖηθβ 1580 ἃ ὨΙοπα δποης ἴῃ6 Οσθδῃ ΠΥΙΏΡἢ. 

(ΤΆεορ.. 858.) Ασοογάϊηρ ἴο ΑΡΟ]ΙΟάοΤαΒ (ἰ.ν» 1, 8), ΘΙοπθ, ἴῃ νυ τδ 

οὗ 7ονϑ; νγἂβ ἴη8 ἀδυρηίου οὗ Τ᾿ γταῆυβ ἂδπᾶ δᾶ. 

371-972. ἀγκὰς ἐλάζετο. ““ Οδυρῃξ 1π ΠΟΥ ΔΥΓΉ5.᾽) ὙΠουρἢ ἴο Ὀ6 

Τορατγαθα ἤθΊ6 8ἃ8 ἃ Κἰπᾶ οὗ δάνϑιθ, γϑῖ ἀγκάς ἈρΡρθδᾶγΓβ ὁ ἢᾶγνϑ Ὀθθὴ 

ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ 8η δΔοσυβδίϊγθ Ρ] ΤΆ] Οὗ 1ῃ6 οΟὐὔβο]ϑίβ ἔστ ἀγκαΐ, Θααϊνα- 

Ιεπὶ ἴο 1ῃ6 Ἰαῖθσ ἀγκάλαι. Ασοοτάϊησ [0 {158 νίθνν, ἀγκὰς ἐλάζετο 

Ὑ11 τηϑδῃ, ἴῃ βί οΐηθββ, ““ΤΟΟΚ ἴὸ ΠΟΥ ΔΥΓΏΞ,᾽,) ἴῃ6 δοουβαίϊγα ἀθπο- 

τσ τηοίΐοη ἰοννατάβ. Α5 τορατὰβ ἴῃ6 βῃοτὶ ἢπΠ8] 50}140]6, πιουύδ- 

ΟΥ̓ΘΥ, 185 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἃ Γαπηηδηΐ οὗἩ ΠοΙΐὶο ὑ8ᾶσθ, {Π6 Θογῖίο ροθῖβ ποῖ 

ἘΠΙΓΘαΌΘΠΗΓΥ δἀορίϊησ {Π6 5Ξῃογί φυδηῖν ἴπ ἴῃ 6 ἢπ8] 50]14016 οὗ δο- 

Ουϑδίνϑβ Ρ]ΌΓγΑΙ] οὗ ἴΠ6 ἢγβί ἀθοϊθηβίοθ. (ϑριέσπευ, ΟὟ. Ῥτοβ., ᾧ 38, 

4.}-- χειρί τέ μιν κατέρεξεν, κι΄. Δ. Οοπδαυϊῦ ποΐθ οἢ ὈΟΟΚ Ὶ., 361. 

379-975. σὲ τοιάδ. Οὔδοτνα [η6 ἀουῦ]θ δοουβαΐῖϊνο, πὰ οοπ- 

ΡῬᾶΤΘ ὈΟῸΟΚ ἰϊ., 195.---μαψιδίως. ““ΒΆ5Π]Υ.᾽ --ὧὡς εἴ τι κακὸν, κ. τ. Δ. 

“«Α5 ἸΓΟΡΘΠΗΙΪΥ͂ σΟἸη τ Ϊ ἢ ΞΟΠΊΘ ΟΥΤΏΘ,᾽ 1. ε.,) ἃ5 1 γοὺ δα σοπηΪῖ- 

ἰεἃ 50πη6 Οἤξ ποθ ορϑι}Υ. ΤΠ δ] βίοη ΠΘΥΘ 18 ἴο ϑδυν ατθοίδῃ 

Ουβίομηβ ἰπ ἴΠ6 οᾶ56 οἱ ἔδιηδ]θ5β. Ὑ οηθη ὑγοσα Κορὲ νη ἄσογ8, 

8πά ποΐ Δ] ον δα ἴο τηῖχ τη οἢ ἴπ ρα Ό]]ο. ΤῊΘΥ ὑγοσα βυδ]θοΐθα, α͵50, 
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ἴο βίσγιοὶ ἀοπιοϑϑίϊο ἀἰβοὶρ! πΠ6 ΤῸ πιϊβοοπάποίς ; Ὀὺξ ἱ 1Π6 οΥἴδποο 

ψγ6γ6 οογημ 68 ἴῃ ρΡυδ]ὶς (ἐνωπῇ), 1816 ΡυπίΒπηθηὶ ν᾽ 85 ΤΩ ἢ ΠΊΟΥΘ 

Β6Υϑυύθ. ΟὈμπΊρατθ 1,., χχὶ., 489, δβεψῳ., ΨΠΘΥΘ {ππῸ0 ἰπῆϊοίβ ρθυβοη- 

ἃ] σῃαϑιϊβθιηθηΐ οἡ Ὀίδπᾶ. 

370-981. οὗτα. Οὔδβουνθ ἤἢθῖθ 1ῃ6 διιοτί ἤπαὶ γον], [ῃ6 6 η56 

ποῖ ὑδίηρσ δὴ ἱπηροτίδοί (οὐτἄε, σοπίγ. οὔτα), θὰαΐ ἃ βυποοραϊθά δουὶβὲ 

(οὐτᾶν, 8 βίηρ. οὑτᾶ). ---- οὐ γὰρ ἔτι Τρώων, κ. τ. Δ. “ΕΓ ΠΟ ἸΟΠΡΘΥΙ 
8 1πΠ6 ἀἶγθ οομῆϊοϊ θθίνγθθη {Π6 Ττο͵ᾶηβ δηᾶὰ αὐ Κ8.᾽ 

382-384. τέτλαθι, τέκνον ἐμόν, κι τ. Δ. ἘΒρορραϊθα ἤοπι ὈΟΟΚ ἱ., 

580.--- τλῆμεν. “Ἤκνθ Ὀδίοτθ 115 οπάυγθα (60115) [τῸπὰ Τηθη.᾽" 

8 ἤμπά ἃ ὑνοίοἹ τποὰθ οὗ ρΡυποίυδίίησ [15 οἰά56 διηοηξ {Π6 8ῃ- 

οἰδπὶ στδτητηδ Δ 5, ΠΑΙΏΘΙΥ͂, ΘΙ ΓΠΘΥ ἴ0 ρΙΔ 66 ἃ ΘσΟΙΏΠηἃ δή ΘΥ ἀνδρῶν, 

ἃ85 Ἐπβίδί 5 ἃπὰ τηοβὺ οἰ μο 5 ἀο, 50 ῃδΐ τλῆμεν ἐξ ἀνδρῶν 816 
7οἰπθα ἰῃ σοπβίγαοίοη ἢ ΟΥ̓ ΪΟ ρΡΙ8 66 ἃ ΘσοΙηπηᾶ δἰϊου δώματ᾽ ἔχοντες, 
δηα σοηππροοῖ ἐξ ἀνδρῶν Μὶῖῃ χαλέπ᾽ ἄλγεα, κ. τ. Δ. ΤἼΘ ΓΟΥΠΊΘΥ τηοά6 

15 δαορίθα θΥ͂ 811 [Π6 ΤΟΤΕ τϑοθηΐ βαϊΐουβ, ἀπα 815 1η6 σοηΐοχί Ὀ6ῖ- 

16 Γ.---χάλεπ᾽ ἄλγε᾽ ἐπ’ ἀλλήλοισι τιθέντες. ““1ι,γὶησ στίθνουβ 500- 
ΓΟΥ͂Β ΡΟΝ ΘΔΟἢ Οἴου." Τὴ τηθδηΐηρσ οὗ {ῃ6 γγ 016 ραββᾶσρ ἰ8 1}15 : 

ΜδΗΥ οἵ ὑ5, ἱπμαθ Δηΐβ οὗ {Π6 5Κ165, ἢανϑ δἰγθαάυ δπαάυτθά, ἀπά 5716 

ἀρβεϊηθὰ ἰο δηάυγθ θν}}5 δὲ {Π6 μδηᾶ8 οἵ θη, 5ῖπ0ο8θ γγΧ8 ΟἸΓΒΘΙΥΘ5 

ἅο, ἰπ [δοῖ, θτηρ [Π656 6 ν}]5 Ὡροη 68 0}} Οἵ συ, ΒΥ 16 Θά  Π655 ΜΠ 
νγ Ὠΐο ψ)}6 ἴα ΚΘ ρατί ἰπ {Π6 4υΔΥΓΘ]8 οὗ πηουία]8. 

985-387. τος κρατερός τ᾽ ᾿Εφιάλτης. Οἷα δπὰ ἘΡ 41:65, σοτη- 
ΤΠΟΠΪΥ οδἰ]θὰ 8 ὑννῖη βοη5 οὗ Αἰδθιβ, ουθ, ἴῃ ἔδοΐ, 1η6 50ῃ8 οὗ 

Ναρίιηβ δπὰ [ρῃϊτηθάϊα, τῃ6 υυϊίδ οὔ ΑἸδθὰβ. "ΤΉΘΥ͂ ψγ6 16 {6 141168: 

δἰαπίβ {Παΐ Θασγίϊ ΘΥΘΥ γθαγθά, ἀπά δὲ ΠΪΠ6 Υὑ6 885 οὗ ἃρ6 ὕὕῈ͵Θ ΔΙγθααῦ 

ΠΪπ6 6115 ἰη μοίρῃ, ἀηἃ πἰπθ οαδὶῖ5 'π Ὀγθαάϊῃ. ΤΉΘΥ πιοπδοθᾶ 1Π6. 

ἱπητηογία 8, ηὰ ργθραγθᾶ ἴἰοὸ ρ|]6 Οββα ἀροὴ ΟἸγιραβ ; θὰ ΑΡΟΙΪῸ 

ΚΗΘ τπϑτὰ Ὀθίοτθ (η6 ἀονγη μὰ στοόῦνπη ΟἹ {Π6 Ὁ οἴ θ ΚΒ. (Οά., χὶῖ.» 

904, 564.) ΤΩ Ἰοραπᾶ οὗ {Π6 ὶγ ἱπηρυβοπίησ (Π6 νγαῖ-σοὰ 185 Βὰρ- 

Ῥοβϑὰ ὈΥ͂ 016 οὗ [Π6 Βοῃο] αβίβ ἴο πηθδη, πα΄ ὈΥ τθάβοῃ οὗ {Π6 Ὁ στϑαΐὶ 

βίσθησίῃ ἘΠΘΥ͂ ὈΘΟΔΙῚΘ [ῃ6 ΔΥΌ ΘΥΒ ΟΥ̓ γᾶ δηἃ ρθᾶς6, ἀπᾶ σαιυβοϑά 

1Π6 ΤΟΥΠΊΘΥ ἴ0 66856 : μέγιστοι καὶ ἰσχυροὶ γενόμενοι ἔπαυσαν τοὺς 
πολέμους. 
χαλκέῳ δ᾽ ἐν κεράμῳ, κ. τ. Δ. ““Απᾶ Π6 ΙΔΥ̓ Ὀουπά ἴῸΥ ἰμἰτίοοπ 

ΤΟΠἢ5 ἴπ ἃ ὈτάΖθη ἀυησθοη.᾽" Οὔτ [Π6 σοπίϊπιδποθ οἵ δοίϊοη 
ἀδποίθα Π6ΙΘ ΒΥ ἴἢ6 ρΙυροτίδοῖ. ΤῊ ἰθυπι κέραμος δ 5Βα1ἃ ἴ0 ΤἸηθᾶη 

ΠΘΙΘ ἃ ἀυσησθοῃ, ΟΥ̓ ΡΥίΒοη, ὈΥ͂ ἃ ΟΥΡυΪδη π8ᾶ56 ; ἃπὰ 78 ΤΠΔΥ͂ Θ0Π1- 

Ρᾶγθ ὙΠ ΠῚ 1ξ, ἴῃ 118 5656, {πΠ6 νγοτὰ χήραμος, τηθδηΐησ “ἃ 016," 

“ σᾺΡ,) ΟΥ̓ ““ΒΟΙΊΟΥ.᾽" ϑοπιΘ, ΠΟΥΘΥΘΓ, Βασσοβὲ ἐῃδΐ χαλκέῳ ἐν κερ- 
ἄμῳ ΤΩΔῪ 5 5 ὩΪΥ “’ ὉΠΟΥ͂ ἃ τοοῦῖ οὗἁὨ Ὀγ455,᾽" 1. 6., ρΡΘΠΘίσαθ]8. 

988-391. καί νό κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο, κι τ. Δ. ΤῊὴρ ὥοσδὲ [81 Κ5 ἤΘΥΘ 

αο2 
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οἵ Μαῦβ᾽8 ρεγιδἠῖησ. ΑΒ 1Π15, πουνθυου, οου]ᾶ ποΐ, οὗ δοῦγβ6, 8" 

ΡΘη ἴο ἃ ἀθίγ, θυϑιὶ δοοογάϊησ ἴο [Π6 τα ἀ8 ποίϊοπῃβ οὗ {πΠ6 Ηοτηθυΐο 

56, νγ6 πηι ἴα ΚΘ 1Π6 θυ ἴῃ 4αθϑβϑίϊοη ἰῃ ἃ ὙΘΙῪ δχίθπαθα 56η86, 

Δηα Θχρ δίῃ ἴὉ Ὀ. 1Π6 Ἰδησιασα οὗ Ἠδβίοα ἰπ ἢἰβ ΤΠΘΟΡΟΗΥ (υ. 792), 

ὙΠΘΓΘ γὙ6 ἢπὰ [ζ βίαϊβα {πᾶΐ ἃ σοά τηϊσῃϊ σϑπηδίη ΤῸΥ ἃ Ἰοὴρ {{Πη6 ἴῃ 

ἃ Κιπά οὗ βίιρου, οὐ θέ μαγρυ.---ὦτος πολέμοιο. ““Ἰηπαίϊαϊθ οὗἉννΓ.᾽" 

μητρυιῆ. ““ΤΠΘΙΓ ΒΘ ρ- ΠΟΥ Π6Υ." ὙῊὴ6 βίβρ-τ οί Υ οὗ {π6 ΑἸοῖάς 

δὶ ἃ5 Εδυθοᾶ, οὐ ΕΤΊθοΘα, [6 ἀδυρῃοΣ οἵ ἘΣΎ ΔΟ ἢ 5 50 οὗ Μοῖ- 

ΟΟΤΥ. ΔΑσοοσοταϊηρ ἴο 16 Βομο]αβί, 586 ἀἰβοιοββα ἴο Μοϑζουσυ, ουΐ 
οὗ μαίγτϑα ἴο ΠΘΙ βίβθρ- 50η8, [ῃ6 ρ]δοθ ὑῦῇθσθ Μδὺβ νγᾶβ δοπῆπαα .--- 

ἐξέκλεψεν. “ Β[016 ἀννΥ.᾽"---τειρύμενον. ““Ἐχμαυκίαα.᾽".---δέ. Ἑαϊν- 
δ]ϑηΐ ἴο γάρ.---ἔ ἐδάμνα. “85 Βυθάυϊηρ Πἰμ,.᾽ 

992-394. πάϊς ᾿Αμφιτρύωνος. Ἠθτου]85 15 τηθδηΐ, ἃηα ἩΟΙΏΘΥ 8ρ- 

ῬΘΔΙΒ ἴο Ὀ6 ΠΟΙΘ αυοίίϊηρσ ἔΓῸΠ ΒΟΙ]Θ ΟἹ] Ροθῖη, οὐ Ἠβδσδοῖθᾶ, 66]6- 

Ὀγαίϊησ ἢΪβ Θχρὶοἱΐβ.ι ΤῊΘ 566ῃ6 οὗ [Π6 ΙϑΘρϑῃηά, δοοογάϊησ ἴο {Π6 

ΟΠ] Ἰαβί, νγὰβ αἱ Ῥυ]ΟΒ, θα ΝΘΙΘα5, [Π6 ζαΠῈΥ οὗ Νοβίοσυ, νγ88 

τοὶ σηΐηρ δ {Π6 {τη 6. [Ι͂π ὑπ θα16 {μπῇ νγὰβ Του ρσηΐ ΠΘΓΘ, ΘΙθυ θη οἱ 

1η68 Β0η5 οὗ ΝΟΙΘὰ5 ψΈ͵Θ 5]αἰη, ἃπη ΟΠ]Υ Ναβίου δββοαρθᾷ. Τὴ 

8065, ἴο00, ΠΑΙΊΘΙΥ, {ππη0, ΡΙαΐο, ΜΑΥΒ, ἀπα Ναρίαπθ, γῆο μά ἰδίθῃ 

5465 ἢ} ΝΘΙΘα5, ΘΥΘ ὙΘΙΥ ΤΟΌΡὮΪΥ Βδπα]θα ἴῃ {Π6 οοπῆϊοΐ, δπᾶ 

απο ἃπα ΡΙ]αΐο γα Ὀοΐῃ σουπάθαά. (ΟΟΙΏρΡΑΙΘ “Αροϊοά., 1 3 ..5..} 

ΟΥ̓ΒΘΙ ΔΓ ΠΟΥ 165 τη ΚΘ ΜΓ 4150 ἰο ἢν θΘ6ὴ ννουπαθα οἢ {15 οο- 

σαβίοη. (Π468., ϑαιέ. Ηδστο., 862. ---- Οἰπά., Οἱ., ἴκ., 48, 864.) ---- ὀϊστῷ 

τριγλώχινι. “1 ἃ ΤΠγθ6- θαθθα δον." ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ ἴΠ6 δχρὶα- 

Ὠδίϊοῃ οὗ {Π6 5οῃο]αβί : τριγλώχινι" τρεῖς ἀκίδας ἔχοντι. ---- καί μιν. 
“ΘΓ 8150." --ἀνήκεστον. ““ΤὐΠπαββαδρθδθ]θ." 

995-997. ἐν τοῖσι πελώριος. “ ΑἸσαηίίο διηοηρ {656 (ἀθ 1165). 

ΤῊΘ ΤΘίδυθποθ ἴῃ τοῖσι 18 ποΐ ΠΠΘΤΘΙΥ ἴο ΜδΓ5 δπᾶ {7181πη0, Ὀαϊ ἴο 81] 

16 σοάβ σβῆθυα  ν, ὙΠῸ Πᾶν, δοοοχάϊηρσ ἰο νβῦβθ 3589, βεφ., βυεσθα 

50115 ΤΓΌΤΩ ΠΊΟΥἑΑ]5.---ωὐτὸς ἀνήρ. “ΤῊΘ ΒΆΤΩΘ ΠηΔη,᾽ ὃ. ε., ΗΘΥΟΏ]68. 

--:ἐἐν Πύλῳ. “1η ῬΥ]ο5.᾽" ΤΈΘΥΙΘ 15 Ομ βί ἀΘυ8 018 αἰ ΒΘ ποΘ οὗ ορὶη- 

ἴοῆ ἤθγθ δῦουξ {ῃ6 ἴγὰ8 τϑαάϊησ. ϑοῖὴθ σίγθ ἐν πύλῳ, δῃηᾷ τηδΚ8 

ἐν πύλῳ ἐν νεκύεσσι Θαηυϊνα]οηΐ ἴο ἐν τῇ τῶν νερτερῶν πύλῃ, “ἴῃ 1ῃ86 

δαΐθ οὔ [Π6 ἀ6δ4,᾽" ἡ. 6., οὗ ἐμ 8 ἸΙονγϑὺ σου. Τηΐδβ 15 [η6 τϑαάϊηρσ οὗ 

Αὐιβίδσομαβ, δηὰ Ὁ 15 Βρροβϑα ἴο σϑίθυ ἴο {Π6 {Ππὴ6 θη ἨΘΥΟῸΪ65 

ὈοτΘ ΟΥ̓ Οδυθουαβ ἔγοπι {116 ἸΟΥΥΘΥ ὑγΟΥ], ἀπ ἃ οοηῆϊοϊ το Κ ρῖδοθ 

νυ ἢ ῬΙαΐο ἰπ [6 ὙΘΥΥ σαΐθβ οἵ Ηδᾶθβ. (Οοιϊηραγο Επδβίαίλ., αὦ ἰος.} 

ΤῊΪ5 Θχραπαίϊοῃ, ΠΟ ΘΥΘΥ, 5065 Οἡ 1Π6 ΥΘΙΥῪ σταίαϊςουβ Βαρροβίτοη 

{πὶ πύλῳ 15 ΟΥΪΚ ΔΠΟΙΠΘΥ ἴοτπὴ ΤῸ πύλῃ. Βιυΐ να ἢπᾶ ἰῃμαὺ ΗΟΠΊΘΥ 
ΔΙνναΥ 5. 0565 πύλαι, ποῖ πύλη, ἀηἃ πδανΟΥ πύλος. ἩδυΠΘ, ἱΠΘΥΘίοσο, 

τϑδῦβ ἐν Πύλῳ, ἀηᾷ ΤοΐδΥβ {ῃ6 νγογὰβ ἴο {πΠ6 Ὀα.116 αἱ ῬΥ]Ο5, οὗ συ] ἢ 

τηθηΐίοη μᾶ5 ΔΙΓΘΔαΥ ὈΘ6Π τηδΔ6 ἴῃ ἃ ργανίοιβ ποΐθ. Ἡδυποβ ορίη- 
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» ἃ ἰβ βυρροτίβα ὈΥ 1Π6 δυίβοῦ Υ οἵ Κο. Ο. ΜάΠΠοΥ (ΟτγἊλοπι. τι. ἀϊε 
πδιψεν, Ῥ. 884), Βοίῃ, δηὰ 7146ο0] (Ἡγελοὶ. Ῥγδτίετὺ., Ῥ. 200, «4ππὶ.) 

[Ὁ σου! ὨἸΥ̓ ἀρΡρΘΑΥ 5 1Π6 ργθίθγαθ!θ 9Π6. 

ἐν νεκύεσσι, βαλὼν, κ. τ. Δ. “Ἡανίησ ψουπάθά, σοπβίσπθὰ Ὠΐτη 

ἴο Ρᾶΐπ5 διηοης (πΠ6 ἀθαᾷ,᾽" ἑ. 6., ΡΙαΐο ΙΑΥ̓ διὰ {Π|6 5]δίη, βυθυίης 
ἔγτοτα ἴπ6 ττουπὰ τυ βίο ἩδΥοα 65 δᾶ ἱπῆϊοιθᾷ. Οοιηραῖθ Ηδυπο: 
“« Ησαάες Ἴασεδαὲ ἵπέεγ σα5ο5 ἀοίδηβ ε υἱπετε.,"") ΜῈ ἔδωκεν ΒΌΡΡΙΥ 
αὐτόν. 

398-402. πεπαρμένος. “Ῥίοατοοά {πτουσὶ.᾽".--ἠλήλατος “Ἠαδὰ 
Ὀδθη ἀτίνθη."" --κῆδε δὲ ϑυμόν. ““Απάὰ νγὰβ αἰβίγοβδβίπρ Πἰ8. 501]. 
Οὔβοτυθ ἐμαὶ κήδω, ἸῃΠουσἢ ΠΘΤΘ δρρ θα ἴο 1Π6 τηϊπᾷ, 15 τωοϑὲ οοπι- 

ΤΩΟΠΥ͂ ΘιῃροΥθα οὗ ουϊννατγαά ἐτγου}]68.---ΠΠαιήων. Ῥῶδοπ 15 ἰη Ηο- 
ΤΠΘΓ 186 Ρῃγβίοϊαη οὗ 1ῃ6 σοάβ. Νοιμπίησ 185 βαϊᾷά αὐουὺΐ 5 οτὶσίῃ. 

ΗΒ αἰὐγ]θυϊθ5 6 ἰγαῃβίθυγοα ὃν Ἰαΐθυ ροοϑίβ ἴο Αρο ο, νυ ποτα 

Π6 7858, ΡΈυῃρβ, ΟΥ σΊ ΠΑΠῪ ἸἀΘη168].---ὀδυνήφατα φάρμακα. ““ Ῥαϊη- 

οΘΧιϊηρσ Βηϊησ Το θα 168. 

408-404. σχέτλιος, ὀδριμοεργός, κ. τ. Δ. ““ἸΘΟΚΙΕ55 ΤηΔΠ, ἀΟ6Γ Οἱ 

νἱοϊθηΐ ἀθθᾶβ, νηο 0810 ποῖ δἵ 8ἃ}} σοποθυπϑᾶ δϑουΐ ρογροίγαϊ πο ὑἢ- 

ΠΟΙΥ δοίβ.᾽ Οὔβοσυθ {μπαᾶΐ {πΠ656 τ Οσαβ σϑδθυ ἴο Ηθγου]θβ, ἀπ ΓΘ 

ἴῃ οἷοβθ δοπποχίοη υυ ἢ νοτβο 397, ἀπᾶ ἐμαὶ 81] ἔτοπὶ γεῖβθ 398 10 

τ. 402, ὈοῚῈ ἱπο]αβίνθ, πησβί ΠΥ θ6 τοσαγά θα 85 ἃ ραγθη ῃ 68] 

ΟἸδῦβ6, ΟΥ̓, γηαΐ 15 ΤᾺΥ ΓΠΟΓΘ ΡΤΟΌΔΒΙ6, ἃ5 ἃ ΙΠ6͵Θ ἰπίθγροϊδι θΏ. ---- ὦ 

ὀδριμοεργός. ΜΥ͂Θ ὮᾶΥΘ [Ὁ] θὰ ΠοσΘ {Π6 ΟΤΪΠΑΙΥ͂ ἰοχί. ϑρ ΖΠΘΥ 
εἶνοβ αἰσυλοεργός, »ΥὨϊο ἢ, δοοοτάϊηρσ το [η6 5ομο]αβέ, πὰ {ῃ6 Εέψπι. 
Μασ. (39, 31), νγαβ.ῖῃ6 τϑδσίησ οἵ Ατιβίατοῃυβ. Βαϊ [Π5 Ἰδ 6 Γ ἔοσια 
ΟΟΘΌΓ͵5 ΠΟΥΡΏΘΥΘ 6156 πῃ ΗΟΠΊΘΥ, ΓΠΘΥΘα5 ὀδριμοεργός 15 σἴγοῃ ἰπ 186 
Ηοιποτῖο Τδχίοοη οὗ ΑρΡΟ ΟΠ 5.---ἔκηδε. ““ Ἠαγαββϑά." - 

405-409. σοὲ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆκε. “εἴ 1π|5 τηᾶη ὕροπ {Π6 6." Οὔ- 

Ξ6ΤΥΘ ἰῃαΐ ἐπέ ἰβ Πθσθ δἀάθα ἴο τπγΚ ΠΟΥ οἰ Υ 1ῃ6 ἀϊγοοίίοη οὗ 
(Π6 δοίΐοπ. ΤἼΘ ΥΓΘίδυθποθ ἰπ τοῦτον, ἃ5 8150 ἴῃ νήπιος, ἱτητη θα αἴ 6] 
αἴτου, ἰ5 ἰο Θ]οτηθά6. --οὐδὲ τὸ οἷδε. ΤῊΘ 5ΔΠῚΘ 85 οὐδὲ τοῦτο οἷδε.---- 

μάλ᾽ οὐ δηναιός. ““ Νοΐ δἵ 811 ἸΙοηρ-"ν6(.᾽"---οὐδέ τί μιν παῖδες, κ. τ. λ. 
“ΝΘ ΓΒΟΥ αὐ 8}1} ἀο Πἰβ οὨΠάγθη οἢ ἢΪ5 ΚπΘ65 04]1 Ηἰπὶ ἔα Π6Ὶ,᾽" . ε.ν, 
ΠΟΥ ἀο68 Ἐ6 ΕΥ̓ΘΥ ΤΟ ΌΓΠ ΤΙΌΓΩ ὙΨΆΤ ἴο {Π6 Ἰογϑᾶ οἶγοὶθ οὔ Βοῖηθ. Α 

ὈΘΑυ ΙΓΟΠΥ -δίτηρ!8 ραββασθ, ἀπά ἱπηϊαἰθὰ ὈΥ ΟΥ̓ΔΥ : 

Νὸο οἰ] άτοη τὰπ ἴο Πρ ἘΠΟΙγ βί γε ἶβ τοῖαγῃ, 

ΟΥ οἰϊπιθ ἈΪ5 πα 65 188 δηνίοα Κ'88 ἴὸ ΒΒωτσθ.ἢ 

410-415. τῷ νῦν Τυδείδης φραζέσθω. ““ ΤὨδτοίοτο πον ἰδὲ (6 5οῃ 
οἵ Τνάθαβ ἰακΚ ῃϑυά." ίοπηθ ΠΟΓΘ τηθδηβ Ὁ ΘΟΠΥΘΥ͂ {Π6 464, ἔδαὶ 
Πϊοτηθάθ Π]ΔΥ͂ ΡΟΒΒΙΌΙΥ τηθοὲὺ ἱἢ ἂη απίδσοηῖβέ (Υ ἀἰδτοπὶ {τῸΠὶ 

γϑηυβ, ὙΠΟ ΠΊΔΥ͂ ἰΔΥ͂ Ὠΐτη Ἰουν οἡ 1Π6 θα{{16- 614, αηᾶ Ιϑᾶνθ ἢἷβ τὶ 

 Ἔρίαϊοα ἴο τηοῦγη ἴπ ναΐπ ΓῸΥ ἢΪ8 θΐυγπ. ΤΉΏΘΥΓΘ 8 πὸ δἰ] υβίοπ, 
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{πμοσϑίοσε, ἱπ 115 0 ΠΥ τνδπάθγϊηρ ᾿τΌτῃ ΠΟΙΏΘ, Οἡ 1Π6 Ρ81. οὗ Π]10- 

τηθᾶθ, 'ἰῃ ΘΟ ΒΘΦΊΘΠΟΒ οὗ ἴΠ6 πῆ 6} }Υ οὗὨ Πΐβ βδροῦβθ. ὙΤΠαΐ τ Π0]6 

ΒΙΟΥΥ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο Ὁ6 ἃ Ροβί- Ηοϊωθυὶο ὁπ6.  ρίαϊθα 15 ἤθυΘ τϑρυθ- 

Βοηΐϊθὰ 85 ἃ δ᾽ ἢ 1 τ; ΏΘσθαβ, δοοογάϊησ ἴο {Π6 σοϊημηοῃ 86- 

σουπέ, 56 νγὰβ ἃ ὑγοϊηδη οὗ ἴΠ6 τηοβί δραηάοπθὰ Ἵμαγδοίθγ, ἀπά ΠΟῪ 

Υἱοϊουβ ΡγορΘηβ 165 Γ6͵Θ ᾿τηρ᾽ ηΐθα ἴῃ ΠΘΓ ὈΥ Ὑ 6 Π08, {μα΄ 5}6 τη]ρἢϊ 

θὰ ταυθησθά οἡ Ὀὶοπηθᾶθ ΤῸΓ ΟυΠαΙηΡ ΠΘΤ. ΟΠ ΠΪ5 γΓϑίῃσῃ, 5808 
1}: Βᾶῖη8 δοοοπηΐ, Ὀδὶησ τηδἀθ δοαυδιηΐθα νυν] ἢ 1Π 6 ΟΥΠλΪΠ4] οοπά οὶ 

οὗ μὶβ βροῦβθ, Β8 νγϑηΐ 10 βθί{16 ἰπ αυπηῖδ. 

ἀμείνων σεῖο. ““ΜΊΡΒΓΙΘΥ {Ππᾶπ μου." ---αἰγιάλεια, περίφρων ᾿Αδρήσ 
τίνη. “ΖΕ δἴαϊθα, 1πΠ6 δι ΠΕ -ρτυαάθηὶ ἀδυρῃίου οὗ Αἀγαβίαβ.᾽" 

ΖΞ δῖαϊθα, δοοοτάϊηρ ἴο ἃΔποίμου δοοουηΐ, νγᾶ8 ἴπ6 ἀδορὨίευ οἵ “ ρῖα- 

Ιθ8, {Π6 βοη οὗ Αὐἀγαβίαβ. (Δ ροϊϊοά., 1., 8, 6.).--ἐξ ὕπνου γοόωσα. 

«Βγρακίηρ ουὔΐ ᾿πΐο Ἰατηδηϊδίϊοη5 [ΤΌΤ 5166 0." ὩΠ6 τηοβὲ πδίῃγα) 

τηοᾶθ οὗ δχραϊπὶηρσ ἴΠ656 νγοσὰβ 15 ἴο σϑίϑυ ΤΠΘΙ ἴο ΞΟΙῚΒ 8] ΑΥΠΊΪΠΡ 

ἀγϑᾶτῃ σβρθοίϊηρ ΠΟΥ αὐϑοηΐ Ἰοσά, νυ] Οἢ ἀἰβίυτγθβ ΠΟΥ 5] αΠΌΘΥ5, 

δηᾷ 1{Π6 οΥἱ65 οὗ ρυίθῦ οσοαβίοπθα ὈΥ ὑγΒΊΟἢ δ]άσπὶ ἴῃ 6 ΠΟ]6 μουβε- 

ΒοΙά. Απά {μπαΐ (Πϊ58 οἴθη ὀσοῦγβ, ἴμ6 ραυίο]6 δήν ἴπ [Π6 ΡΥθΥυΪΟ 3 

ΥΘΓΒ6 ἐβ ἱπίθπαβὰ ἴο ἰηἀϊοαίε.---κουρίδιον πόσιν. "Ἠδτ ννοἀα θα Ιοσὰ." 
-οΟἰφθίμη ἄλοχος. ““ΤΩ6 ΠΟΌΪΘ ΒΡΟΙ56,᾽" 1. 6., ΒΘ ΠΟΌ]Θα ὈΥ̓ ΠΟΥ {τὰ 8 

Δῇδοίίοη ΓῸΓ ΠΟΥ Πυβθαπῃάᾶ. : 

416-490. καὶ ἀμφοτέρῃσιν, κ. τ. Δ. ““Απᾶ ψ]ροά ΟΥ̓ 1Π6 ἸΟΠΟΥ ἔτοπι 
ΠΘΓ Βαπᾶ συ Ὀοΐῃ (ΠΟΥ Οὐ). ΞΒΌΡΡΙΥ χερσίν αἴϊεῖ ἀμφοτέρῃσι.--- 
ἄλθετο. ““Βερδῃ ἴο Π68].".--αοὶ δ᾽ αὖτ. ““ΒυΐΊΤΠΘΥ ἴῃ {Π 61 ἑυτη.᾽.-- 
᾿Αθηναίη τε καὶ Ἥρη. ΤΘ 1165 ΑἸννα 5 {ΓΘ ΠάΪν ἰο ἐμ αΥΘ 6 Ξ.---ἐρέθιζ- 

ον. “Ὑτιθα ἴο ρτγουόκθ." ΤΌΡΙ ΤΟΥ αἰνγαγβ ἑαυουτοὰ ὑϑηυβ, δηὰ 

ἢθπ66 Θχοϊϊθά 16 111-71} οὗ Μίπογνα δηὰ 10π0. 

421-427. ὅ ττι κεν εἴπω; “ἘῸΤ ὙΠδΪ 1 5Π8]1] 5ΞαῪ 1" Μοτγδ Ἰἰΐοι- 

ΠΥ, “ΤῸ {πῇ ν]Οἢ 1 5}8}1 5αΎ, ἡ δίθυϑυ 1 τηδῪ 61; --- μάλα δή. 

“ Μοβί ἈββΌγΘαΙΥ πον." --ἀνιεῖσα. “ὙΠῸ ἱποϊεηρσ." --τοὺς νῦν 

ἔκπαγλ᾽ ἐφίλησεν. “ἘῸΓ ὙΠΟΙΩ 5η6 85 υ5ὲ ΠΟῪ 5ΠΟΎ ἢ Δ 6 χϑθββ-. 

ἶνθ ΤὈπάπεβ8."--καῤῥέζουσα,. “Ἰπ σαταββίηρ."--πρὸς χρυσέῃ περόνῃ. 

“ Αραϊηβὲ ΘΓ βοϊάθη Ὀσοοοῖ." ὙὩΠ6 ΤΟ]Π]οννησ νγοοά-ουΐ τοργεβοηΐβ 

ΒΟΠΘ ἃποϊθηξ ὈΓΟΟΟΝ65. ΤῺΘ ουτγθαᾶ ρουιοῃ 'π ΞΟΙΩΒ ἰ5 ἃ οἰγοῦϊαι 
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ΠΏ, ΟΥ ἀἶβο, τη 6 Ρἷῃῃ ραββδίῃηρ δοιΌ58 18 σθῃΐσθ ἢ ἴῃ ΟἰΘΥΒ ᾿ὲ ἰ8 8ῃ 

ᾶτο, 106 ρὶῃ θείῃ ἃ5 (ῃ6 ομοσὰ οἵ 16 ἅτο. 

428-480. οὔ τοι, τέκνον ἐμόν, κ. τ. Δ. ΤΠΒ Ὑ6186 πὰ 16 ἱννο 

{πᾶ} ΓΟΠ]Ον ἀΓΘ αυοίαα ὈΥ ΤηδηΥ Οὗ [Π6 ἃποίθηϊ ὙνΥ ΓΘ 5 ; 6. 9.» ὈῪ 

Οἴσοτο (αὦ Αεξ., χὶν., 13), ἀπά ΡΙαΐατοι (126 Αιά. Ῥοεὶ., Ρ. 36).--τ--δέδο- 

ται πολεμήϊα ἔργα. ““δνΘ ὙνΑΎ Κ6 ἀθθάβ Ὀθθη αββίσπϑὰ." -- ἀλλὰ 
σύγ᾽ ἱμερόεντα, κ. τ. Δ. “Βαϊ ἀο μοι αἰϊοπά το ἐπ ἀθβίγαθ!δ δἴω- 

ΡΙονιηθηΐβ. οὗ 1Π6 πηᾶγγίασο-ϑἰαΐθ."--- ταῦτα δὲ πάντα. ““ΑἸ] {Π6856 

τὨΐησ8, οἢ 1Π|6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ,᾽" ἡ. δ.) ἴῃ ΘΙΏρΡΙΟΥτηθηΐ8 οὐ νγδΥΆΓΘ. 

493-499. γιγνώσκων ὅ. “ΑἸ ΒΠουρ μΠ6 Κπον {μπᾶϊ.᾿ ΟὔθῖγΘ 
{ῃδἱ ὅ, [ηΠ6 πουΐοτ οὗ 1Π6 το] ιν ὅς, 18 Π6γ διρὶογϑὰ [0Υ ὅτι, “ {Παΐ.᾽ 

(Καληεν, ὁ 800, ρ. 407, εἰ. .7ε{{.}--ὐπείρεχε χεῖρας. Οοτηρατα θοῸΚ 
ἷν., 949.---ετο δ᾽ αἰεί. ““Βυΐϊ Π6 ννᾶβ σοπεϊπ Δ ΠΥ Ἰοηρίηρ.""--τρὶς δέ 
οἱ ἐστυφέλιξε, κι τ. Δ. ““Απά {τσ ΑΡΟΙΪῸ ν᾽] ΠΟῪ βιηοίθ [ῸΥ ἢΐπὶ 

[15 σ!τοτίηρ 5. 1614.᾽) ΟΌΒΘΙΥΘ μαΐ ἀσπίδα οἱ 5 {Π6 5ά6τη6, ἴῃ [αοΐ, 

ἃ8 ἀσπίδα αὐτοῦ. - Α58 τορσατάβ. ἐστυφέλιξε, Θοηϑ0}: Οἰοσβατῃ οὐ ὈθῸΚ 
Ϊ., 581.--τοἐπέσσυτο. “Ἠ6 πὰ τηδ646 Δη οΟῃϑβοῖ ὕροὴ Ὠϊτη." ΟὈβουνΘ 

{Π6 Θτωριογμηθηΐ οἵ [η8 ραββίνϑ ἴῃ ἃ τηϊά 16 56η58.---δεινὰ ὁμοκλήσας. 

“ Ἡδνὶπρ 1ΘΥΓΙΌΙΥ τϑθυκϑά (Ὠ τη). 
440--442. φράζεο, Τυδείδη, καὶ χάζεο. ““ΒΘνΑΓΘ, δοη οὗ Τγάᾶδιβ, 

δηᾷ γϑίϊγθ." ---ϑεοῖσιν σ᾽ φρονέειν. ““Τὸ τηθαϊίαίΘ Θα08] [ἢϊπσϑ συ τἢ 

1Π6 ροάβ,᾽" ὁ. 6., [0 ΟΠ ΘΓ ἐμυβθιῖ θαυαὶ ἴο {πΠ6 σοάβ. Οὐοτηραῖθ 

γο58, αὐ ἰος. : “ΝΙΙΩΤΙΘΥ ἄδη αδίζθγη νᾶσθ αἴσῃ σ]θίοἢ σὰ δοιίθη." 

ΤῊΪΒ 18 1Πη6 {γ06 146, ᾿πουρσὶι τοὐθοῖθα ὈγῪ ΟΥβαβ ἂπὰ ϑιδάθιτηδηῃ. 

- φῦλον. “ΙΒ [Π6 Τά66.᾽ ΒΌΡΡΙΥ ἐστί.---ἐρχομένων. ““Μονίηρ." 

Μδη τπουΐησ οη 1Π6 δατίῃ 76 μθῦθ ορροβϑὰ ἰο 1Πη6 ροάβ γῆ ΟΟΟΌΡΥ 

1Π6 τηδηβίοῃβ οὗ ΟἸΣΤΏρυ8. ' 
445-448, ἀπάτερθεν ὁμίλους ““ ἈΡρατΐ ἔγοτη 1Π6 ἱῃτοης." -Περγάμῳ 

εἶν ἱερῇ. ΟὐΟἸΉΡΑγΘ ὈΟΟῸΚ ἰἱν., 5608.---οἱ ἐτέτυκτο. ““Βίοοά Ὀ01Ὲ ΓῸΓ 
Πϊπ.᾽" Οὔδβϑευϑ {Π6 σοπεϊπαθὰ τηθδηϊηρ οὗ {86 ρἰυροτγίθοϊ.---ἤτοι τὸν 

Λητώ τε, κι τ. 3. “ἨἩΐϊτῃ, ἱπάδβα, θοιἢ 1,Δίοπα δηδ 1Π8 διτον-υθθὴ 

Ὀίαπα Ὀδθσδη ἰο ἢ68] δῃὰ τϑϑίοσθ ἴο ἢἰ8 ΓΌΥΙΏΘΥ ΘΊΟΥΥ ΟὗὨ τηΐθη,᾽ ὁ. 6.» 

(ο Γαβίουθ ἴο [ιἰβ ΓΟΥΤΏΘΥ βίγθησίῃ ἃπὰ ὑθδιίν.--τέν μεγάλῳ ἀδύτῳ. 
“Τ 1ῃ6 5ρδοῖουβ ΒΏσΙη6.") Τῇ6 ἄδυτον νγὰ85 ἴΠ6 ᾿πηθυπηοβὲ ΒΏΤΙΠΘ, 

ΟΥ̓ ΒΔποίθα ΤΥ, ἀπά ἴο ἰζ [86 ῥτίθβίβ ΟὨΪΥ Πα δθῦθββ. ΤΠ6 ἔννο ροᾶ- 

465565 Πθῦδ τῃϑπίϊοηθα τησβὶ θ6 βυρροβθαᾶ ἴο ἢᾶνθ Ὀθθη νγυβ!ρροῦ 

ἴπ 1ῃ6 5ΒαΓ6 ἰθιΏΡ]6 νυ ΑΡΟΙΪΟ, {Π6 ἐγ νγουβῃΐρ Ὀαὶηρ ἃ Κἰπάγθα οπθ. 

449--4δ4. εἴδωλον. ““Α Ρμαπίοχη.᾽" -- αὐτῷ τ’ Αἰνείᾳ ἴκελὸν, κ. τ. λ. 
Οοιηρατο γῆγρ., ΖΦ π., Χ.ν 0686, ϑέφφ.---δήουν ἀλλήλων, κ. τ. Δ. “616 
ἀαοβίτογϊπσ [ῃ6 οΧ-᾿ 46 νν6}]-τουπάθα 5}}16145, ἀπᾶ 1ῃ6 ᾿σὶις ὈΘΘΚΊΘΥΒ 

δτοιηᾶ ϑδοὴ οἰ μοΥ 5 Ὀγθαβίβ.᾽" ΤὴΘ 5816] 45 ὑγθ Θ ΘΟΙΓΠΟΠΙΥ τηδᾶθ 

ΟΥ̓ οΧ- 465 βργθαᾶ ΟΥ̓ΘΥ ἃ ἔΓδτηθ- ΌΥΚ οὐ οοα οΥ νη βία οβίθιβ ἡ 
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ΤΩ ΐ 465 νγϑῖδ Β6ΥΘΥᾺ] [0145 ἄθθρ, δηὰ σγεσα θουπὰ τουηᾶ {μ6 δὰρθ 

ὙΠ ἢ τηθί8].---λαισήϊα. 'ΤῊΘ λαισήϊον νγὰ5 ἃ Κἰπά οὗὨ 581614 οΥ̓ Όπο Κ- 

167, ΟὈἹοησ, ἀπά ὑβῦδ!Υ Ὀδηαϊησ ἰηννασά. 10 νγὰβ δἰνναυβ αἰβιϊποί 

᾿ἥτοιῃ [η6 ἀσπίς, ἀμὰ ΠρϊΕΥ. [10 τὴῦᾶβ οονεγεᾷ νυ τὰνν μἰ 465, δπᾶ 

νγὰ5 568 ὃὈγ 1η6 ΟἸΠοΔἢ5 ᾿Ἰηπίθδα οὗ [Π6 σοτημηοη ἀσπίς. (ΟΟΙΏΡΑΓΟ 

υτρμόμαν Ατελαοῖ. ἃ. Κιιηδὲ, ᾧ 842, 6.) 

᾿Α585-459. Ἄρες, ἼἌρες, κ- τ. Δ. ΟὈΟΠΊΡΑΓΙΘ ΥΘΓ58 81.---οὐκ ἂν δὴ τόνδ᾽, 
κ- τ᾿). ““Ὑγουϊάβὲ ποὺ ποῖ ποῦν, συ τησ σΟΠ6 Δἴ Υ Ὠΐπη, ἀγανν {815 

Ιηδη ΔΥΓΔΥ ἔγοιῃ [ῃ6 ἤρῃς 1" Α5 Τοραγάβ {}15 [τιη οὗ ἱπίθττορσαίίοη, 

ΘΟΙΏΡΑΙΘ ΥΕΙ56 32.---σχεδόν. ““ΟἸΟ56 ἴἰο ΠΟΙ, 1. 6., οοιηΐησ ααϊΐθ 

πθᾶτ.----χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ. “Οπ {ῃ6 μαηᾶ ὈΥ {Π6 νγεῖβί.᾽ Οοτηρᾶσα 
ποΐβ ἡ ὑϑῦβθ 396.---οαὐτῷ μοι. ““ὕροῃ Τη6 τηγβοὶῖ." Αἰποηρ ἴΠ6 

Αἰς65, ἐμαυτοῦ, σεαυτοῦ, ὅτα., ΔΤ6 τοῆθοίῖνθ ΟΗΪΥ, τϑίθιτίησ ἴο 188 

ΡΘΎβοη πρὶ δα ἴῃ 1Π6 νοῦ, τυ] Ποῦ Δ ΠΥ ΡΑΥ ΓΙ ΟΌΪΑΥ ΘΙ ΡΠ 8515 ἀθσῖνϑα 

ἔγοιῃ αὐτός ; ἴῃ ΗΟΤΏΘΥ, Οἢ {6 ΘΟΠίγΑτΥ, αὐτός 85. ὨΒΌΔΙΙΥ Δἢ ΘΙΩρΡᾶ- 

515: ΒΒΠΟΘ Π6 οἴϊδῃη δσίγεβ ἴῃ68 δοιῃροηθηΐ ρᾶτίβ Ββρασδίειῃ, ἃ5 ἔμ' 

αὐτόν, ὃ αὐτήν, ἀπιὰ ΒοΙΠΘΕ 65, 85 ἰπ 1Π6 ρΡγδβοπηΐ ἰπβίδποθ, αὐτός ἰς 

ΡΙδοθα θδίοσα {ἢ 6 Ρθυβοπδὶ ργοποῦῃ, ΒΟ ἢ Πᾶ5 1η6 οῇδοΐ οἵ ᾿ἱπουθᾶβ- 

1η5 ἴῃ6 ΘΙΏΡΠ85158. (αΐέμια, ᾧ 148, Οὐ. 3.) 

460-471. Περγάμῳ. ΟὈΟΙΡΑΙΘ γΘδ8 440.---μετελθών. ““δνὶησ 
ΒΟ0Πη6 δἃιηοηρ ἱμοιη."-ἀκάμαντι. ΑΟδΙηΔ5 νγ»ὰβ {Π6 ΙΘδάθυ οἵ 188 
ΤὨγδοίδηβ ΠΌΤ {Π6 5ΠΟΙΘΒ οὗ [86 Ἠβ)]δβροηΐ. ᾿Οοτηρᾶτθ ΒΟΟΚ 1Ϊ., 

844.- -κέλευεν δέ. ““Ἀπᾷ Π6 Θποουγαροά,᾽".--ἐς τί; “Ηον Ιοησ 1" 

Ἑσυϊνα!απί, 85 Ἐπαβίδί ὰ5 Ὑϑηδυκβ, ἰ0 μέχρι τίνος. ---- ἢ εἰςόκεν. 

τ 5[Δ]1 16 06 0η1}}. Α5 Τοραγὰβ {ῃ6 ᾿πίδυσοσαίνυθ πηϑδηϊηρ οὗ ἤ, 

Ομ ποίβ οἢ ὈΟΟΚ 3., 199.---ἐτίομεν. . “6 υβαὰ 10 Βοπουτ.᾽.-- 
φλοίσθοιο. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ νΕ͵56 922.--- Σαρπηδών. ϑγρθάοῃ νγᾶβ ἴΠ6 Βοῃ 

ΟΥ̓ Ταρίτοι Ὀγ 1,ἀοἀατηΐα, ἐμ6 ἀδυρητο οὗ ΒΘ]θσορῆοη. Ηθ νγὰβ Κίησ 

οὗ 1, γοῖα, δηὰ Ἰθαάθσυ, ἢ ΑἸδιοαβ, οὗ {ῃ6 Τιγοΐαῃ δυχ  ατῖθβ οὗ 

Ῥγίδιη. (Οοραγθ ὈΟῸΚ ἰϊ., 876.) ΤῊΘ ομασδοίθυ οὗ ϑαγρθάοῃ ἰ5 

“τοργαβθηΐθα 85 1η6 τηοβί ΓΔ }111655 Δ πα δηηΐδΌ]δ ἰπ 1η6 ΠΙαά. Ηδ νᾶ 

5]αἱπ ΒΥ Ῥαΐχγοουβ. (1.., χνὶ., 419, δεφᾳ.) 

472-415. πὴ δή τοι μένος οἴχεται; ““ὙΝ ἈΝ ΠΘΙ, πΟνν, 15 (ΠΥ Βρ γι 

Β0Π6 3" βθυθσαὶ γ Ό8, διηοηρ ὙΠ ἰ ἢ 15 οἴχομαι, ἢᾶγ6 ἴῃ {ῃ6 }γ ργθβ- 

τ Θἢΐ {Πη6 56η886 οὗ {ῃ6 ρΡδγίδοϊ, ἃ5. ἱπηρ] υἱπσ (Π6 δοίϊοῃ ἤθη σΘ ἐμϑὶγ. 

ΡΓδβθηΐ βίαϊθ δὺῖ56θ8β. (Καλημεσ, ὁ 396, Ρ. 81, εὦ. «ὕεἰ[.γ}---φῆς που ἄτερ 

λαῶν, κ. τ. Δ. -“ἼΤΒοιυ Ξαϊάβί, {1 τηϊβίακ ποὶ, ἐμαὶ πὰ νγου]ᾶϑβὲ 

ΒοΙὰ (Π6 Οἰ γι Βουϊ (ΠΥ ΟΝ) Όγοθ5 ἃηὰ 1ῃ8 δυχ ]ατὶθβ, ἃ]0η6 

ν ἢ ΤΥ ὈτοίμοΥβ-ί η-ἰὰνν δηὰ ΠΥ οὐνη ὈΤοΟΐΠΘΙβ." Οὔβοῦνα ἐπὶ 

ἐξέμεν 15 ἮΘΤΘ Θααϊνα]θηΐ, ἴῃ δῆδοίΐ, ἰο φυλάξειν.-τ-που. Ἐφυϊναϊοηΐ 
Π6ΓΘ ἴο {Π6 Τιδἴϊη πὶ ζαϊϊον. (Ζειιπε, αἀ γίρεν., Ρ. 440, εὦ. Πετπι.)--- 
λαῶν. ΒΥ͂ ἴμε86 ἃτ6 τηϑαῃΐ (ῃ6 ΟἷΥ [ὍΓΟΘ5. ἃ5 αἰβιϊηρἰβηθα ἔΓΌΓΩ 
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ἐΠ|6. 811168.---τῶν, Ἐίδυτίηρ ἴο η6 γαμῦροί ἃπὰ κασίγνητοι.----ἰδέειν 
οὐδὲ νοῆσαι. “ἼἸΟ 5668 ΟΥ̓́ΪΟ ΟὈΒΘΙΥΘ.᾽" ΗοΙΠΊΘΥ ἀϊδβιϊη συ 5}: 65 βὶπι- 
ΡΙΘ ᾿βϑοίηρ (ἐδεῖν) ἔγοῃι νοεῖν, ΥὨ]Οἢ Ια ΕΘ ἱπηρ] 168 ἂῃ ΘΧχϑσοῖβα οἵ 
τηϊηά ΦὉ]Π]Ον πη ὑροὴ ἰδεῖν. ΟΟΙΏΡΑΥΘ 1]., χὶ., 6599, ΘΟ ν6 ᾿ᾶνθ 

τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε. 

4177--181. οἵπερ τ᾽ ἐπίκουροι ἔνειμεν. ““ὙΥ̓ ΒΟΒΟΘΥΘΥ Οὗ 8 ἅγΘ6 ουύθὴ 
Τὶ (1Ἀ6 ΡΙ466) 85 Δι χ  Π ἀτὶ65.") ϑατγρθάοῃ, ποῦ νυ πουΐ τθάβοῃ, ὑὈο4515 

ὉΓ 106 ρῥγόννθββ οὗ 1ῃη6 Ττοαη 4}1|658.. Ἐνθη Αρδιηθιηποη δατθὰ 

Π 6 πὶ ΤΏΟΓΘ μη 16 Τ͵Ο͵]δΠ [ΌΤΟΘ5 {Ππ ΘΙ βθῖν 5. (ΘΟ ΏρΡΑΓΘ ὕθ0ῸΚ ἰΐ., 

180.).-τ-ῆκω. ““ΑΠὶ ΘΟΙΏΘ." ΟὈΠΊΡΑΙΘ ποΐίθ οὔ ὑθῖβ8θ6 472.--- τηλοῦ 

γὰρ Λυκίη. ΒΌΡΡΙΥ ἐστί. ΒΥ 1, γοῖα 15 ΠΘΥΘ τηϑδηΐ, ποῖ ἔῃ 6 σουπίγν 

οὗ Ῥαπάδσχυβ, οἡ 1Π6 Εἰν Υ βθραβ, ἰῃ Μυϑβία (οοσραγθ ποίθ οη θΟῸΚ 

ἶν., 197), θαΐ {Π|6 ἸΑΥοὺ τοσίοη οὗ [μδ΄ παῖηθ Ὀθίννθθη Ῥδιηργ]α δπὰ 

Οδυῖδ.---Ξάνθῳ ἐπὶ δινήεντι. “Ὅροι [μ6 οἀάγὶπρ Χαηίμαβ." Οὔ- 

ΒΘΙΥΘ ἰΠᾶΐ {πΠ6 Τ γοίδη ΕΙΥΘΙ 18 τηθδηΐ, ποῖ 1ῃ6 ὁπ6 ἰπ ΤΊοαβ οδἰ θὰ 

4150 Ξ'οδιηδηαθγ. ᾿ 

κὰδ δὲ κτήματα πολλά, κ. τ. Δ. ““Απά ([Π616 1 161) θΘἰ πὰ τηδην 
Ῥοββθββίοῃηβ, δπα ([Π056) νυ ΐο ὙΥΏΟΘΥΘΙ ΤῊΔΥῪ ὉΘ πῃ νγναηΐ νυν ]5η65 

ἴοτ,᾽ ὁ. 6., ἃη νΥ ]Οἢ ἢ6 ΠΟ Πᾶ8 ποῖ ἃ5 ἰασρθ ὑοῦ] συθδίν νυ ]8ἢ 

ἴο ᾶνθ. ὙΠ ἐπιδευής ΒΌΡΡΙΥ ἧᾧ. ΤὨΪΒ Ια 6 Ὶ οἰδιιβθ, τάτ᾽ ἔλδεται 

ὃς κ᾽ ἐπιδευής, ΔΡρΡΘΆΓΒ ἴο θ6 δὐἀάθα [Ὁ Τη6γ6 διηρ!ῆοαίίοη. Οὐπι- 

ΡᾶΓΘ 1086 Ἔχρὶαπαίϊοη οὔ θύῃ: “Ορεβ βαίὶβ τπιαρῆαβ, ψιιαβ οηιηδ5 
αἰϊὲ μαϑετγε πεἰϊϊεηὶ." 15 τορατάβ {Π6 ἔοττα κάδ, σοπβϊξ ποΐθ ὁπ θ0ΘῸΚ 
1ϊ., 1600, ἀηὰ οὔβοῖγνθ {παΐ κὰδ ἔλεπον ὈΘΘΟΙΊΘ5, ἱ πῃ Ἰαΐοὺ ασθοῖ, κατέ- 

λίπον. 

485-480, ἀλλὰ καὶ ὧς. Οὐδ ποίθ οα θΟΟΚ 1., 110.---καὶ μέμου" 

αὐτός, κ.- τ. Δ. ““Απᾷ δῖ ΙΥ̓56]Γ Θᾶσου ἴο ἤρσῃξ τ ἢ ΔΠΥ͂ νγδγχΐου. 

ΟἸΑΤΚΘ δχρ αῖηβ ἀνὸρέ ΠΘΥΘ ὉΥ “διεπὶ ἰδίο υἷτο,᾽,) ἴ. 6., ιοηιεάθ. Βιὰ 

118 νγουἹὰ θ6 τῷ ἀνδρί.---ἀτὰρ οὔτι μοι ἐνθάδε τοῖον, κ. τ. Δ. “ΑἹ- 
1πουρσὰ παν ποῖ δηγίμίπρ ΠΘΥΘ ΒΌΟ ἢ 85 ἴΠ6 αὐθθκβ νγουἹὰ οἰΐμθ 
ΟΔΥΤΥ͂ ΟἹ ΟΥὙ ατῖνγθ ἀὐγαυ,᾽ 1. 6.,) [πουσῇ 1 ᾶΥ͂Θ ΠΟ ΡΟββθϑβίοῃβ ἤθῦβθ,. 

ΒΌΘΙ ἃ5 γοὰ ἃπαὰ ὙΟΌΥ ΘΟ ΤΥ ΓΩΘη πᾶγθ, Ποῖ 1π6 ΟὝΘΘΚΒ ΤηΔῪ 
ΡΙυηάου 1 ἀπδοίδπαθα. Τὴ δχργεββίομ ἄγειν καὶ φέρειν τηθδη8 (0 
ΒΡΓΘΘΡ ἃ ΘΟΙΠΙΤΥ Οἵ 8}} [5 ῬΙυπάοσ, ἄγειν τοίθυτίηρ, ἰπ βαοῖι σοπβίσαο- 
τίοη, ἰο 5]ανββ, δδίι]6, ἄζο., δπὰ φέρειν ἴο τὨΐηρ5.---καὶ ἀμυνέμεναι 

ὥρεσσιν. ““Απά ἰο ἀδίδηά {πο ὶγ νυῖνθ85.᾽ 

4871--490. μήπως, ὡς ἀψῖοι, κ- τ. Δ. “' (Βθνναγθ) 16ϑὲ ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ Ιη6 88, 

Βαγνίηρσ ὈΘΘη Δ ΚΘΗ, 85 Ὁ Το το, ἴῃ 1ῃ6 ἸλΘ 5.65 οἵ Ὧῃ 81 -οδι οι ϊησ πϑί, 

Υ6 θΘΟΟΠΊΘ ἃ ΡΓΘΥ͂ ἃΠά ἃ 5ΡΟΪ] πίο ΒΟΒ1116 πηθη.᾽" ΘΌΡΡΙΥ ὁρᾶτε θ6- 

ἴογθ μήπως. ϑοιηθ, ΠοΥΘΥΘΥ, ΤΩ ΚΘ πὸ 6]}}ρ518. ἤθσθ, θυΐ ραοθ ἃ 

δΟΙΏΙηἃ ΠΟΘ ὦρεσσιν. 'ΤὨΪΒ ννᾶπίβ [Ὁ1Ὸ 6 
ἁλόντ- ὙΠΕΓῸ ἰβ ἃ τηθϑίτίοαὶ αἰ ΠΟΥ ἤθγ6, 1Π6 α πὶ ἁλόντε μΐδε 
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Ιοῃρ, ἡ ΠΘΥΘαΒ ΘΥ̓ΘΥΥ ΨΥ ΏΘΥΘ ΕἾ56 ἴῃ ΗΟΠΊΘΥ ᾿ξ .5 Βῃογί. (ΟοΙρᾶγϑ 

ὈΟΟΚ ἰϊ., 874, ἃπα ἰν., 391.) Βαδηί!θυ, {μϑγθίοσθ, ργόοροββθβ ἴο τϑαᾶ 

λίνου πανάγροιο ἁλόντε, νγὩ}16 ΟἸΑΓΚΘ ἰπβθυΐβ που Ὀδίννθθη λίνου ἀπά 
ἁλόντε, 50 85 ἴο γϑᾶὰ λίνου που ἁλόντε πανάγρου. ΝροΙίΠ6Γ Θχρϑαϊθηΐ, 

Βονγθυθυ, ἰβ Πβοββασυ, βίποβ 1Π6 Ἰοηρ ἃ ἰῃ ἁλόντε Ἀρρθαῖβ ἴο 06 116 

ΟΥ̓Δ] φαδηίν. ΟὈμραγΘ ἀναλίσκω. (Βιιέέμιαπη, ἵγτερ. Κεγῦς, Ρ. 

17, εἰ. ΕἸδΙακ6.) Αδραΐπ, 65] 465. 1Π6 πιθίσίοαὶ αἰ ΠΟ] ν, ἃ στατα- 

τύ] 08] Οη6 ΡΓΘβθπίβ ἰἰβε!, ον οδῃ 1ῃη6 ἀ8] Ὀ6 διηρὶογθα ἴῃ 

ἁλόντε, ΜΘ ψ)}6 δχρθοῖ {ῃ86 Ρ]υγΑ] πα Υ ἴ ΘΟΠΊΘ Οὗ {Π6 ΟἹ] ᾿ηΐθοτ- 

ὈΓΘίουβ οὗ ἩομΊΘΥ Βαρροβθά {Π6 ἀπ] ἴο βίαπαά ἤθσθ ἴου {Π6 ρΙυΓαὶ, 

ἃη4 ΜΙ τῃ18 ορ᾿πίοη Βυϊιπδηη (ὁ 58, ἅπηι. 8) ἂἀπα ΤὨϊθύβοῦ (ὁ 

182, 12) 80 ΔΥ ἄρσγθθ, ἱμδΐ {Π6Υ τάκ 1Π6 ἀμ8]- 6 πάϊηρσ ποίῃϊηρ ΤΟΥΘ 

18 δῃ οἱα βῃογίθηβα [ῸΓΠπὶ οὗ [Π6 ρ]υγα]. ΟΙαγκθ᾽ 5 δβχαρ ηδίϊοῃ, 

ΒΟΥ ΘΥΘΥ͂, ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο Ὀ6Θ {Π6 τηοβὲ παίυγαὶ, τ ΒΙοἢ ΤηΚ65 106 ἀκ.8] 

ΔΘΥΘ δοίθ νυ ΥΘΙΘυ ἴο ἔννο ἀἰβίιποὶ 5) οβ ; Πδιη  Υ, Ἡθοίου, οὴ 1Π6 

018 Βαπά, πᾶ {Π6 τοϑὲ οὔ [η6 Ττοδηῃβ οἢ {Π6 ΟΥΠΘΥ : ““ὙΒοὺ δηα [ἢ 

ῬΘΟρΙθ ;" Τάφιθ ἴρ86 εἰ ρῬοριτιίιι5 ἐμι8. “ΓὮὨΪ5 ἀθυῖνθ5 δα! 08] οοη- 

ἢυγηδίϊοη ΓΟ συ Βα 485, ΘΙΘ νγὲ ἢδᾶΥθ τύνη ἂπά λαοὶ ἄλλοι ἴῃ 

ἰυχίαροβιίίοη. (Οἴαγκε, αἰ ἰος.) 

491-492. τηλεκλειτῶν. ““ Βδτ- τη6α." ὙγΟΙΓ ἂμ Ἡθυηθ ΘΥ̓ΘΥΥ 

γ᾽ ΠΘΓΘ ρΓϑίου τηλεκλητῶν, ““ Βυϊημηοηθα τομὴ αἴδυ." Τὴ Μ55. ἤπο- 

ἰυμαΐα Ὀδίννθθῃ 1ῃ68 {νγὸ [ὈΙΏ5, βῖποθ ΨΥ ΠΘΥΘΥ͂ΘΓ τηλεκλειτοί 15 σίνθῃ 

[Π6ΥΘ 185. ΔΙνυαΥ5 ἃ Υ ]ΟῈ5 τοδάϊησ τηλεκλητοί. Βιυϊίηαπη, μον- 

ΘΥΘΙ, σίνϑβ τηλεκλειτοί 1ῃ6 ργθίθβσθβ ποθ. ΜαηΥὺ οὗ {Π6 ΤΊο͵δῃ 8}1165 

ΘΔΙΏ6, ποΐ ἔτῸπὶ δίασ, θὰ [ΤΌΤ 4υδυίουβ ΠΘΔΥ δὲ Πμδηά ; δπᾶ, Ὀθβίά68, 

16 Δ11165 {ΠΘΙΒΘΙΥ 65 ἃΥ6 οἴΐθη βίγ]θαὰ ὈΥ {Π6 5ἰτὴρ16 δριἐποΐ κλειτοί. 

ΤΠ6 σομηροπηᾷ τηλεκλητός, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ, 4065 ποῖ ΟΟΟῸΪ ἰῃ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΣ 

δηοϊθηΐ νυυϊΐοσ. 6 ἢᾶγνθ, {πουθίοσθ, ΤῸ {Π|656 ΤΘάβοη8, ἃ5 ὍῈ6}] ἃ5 

ΟἴΠΘΥ5 βίαϊθα Ὀγ Βυϊίπηαηη, [Ὁ] ονγθὰ {818 Οὐ ἴῃ {Π6 Ργθβθηΐ ἰη- 

βίδῃηοο, ἃ5 ΞΡ ΓΖΠΘΥ Πδ5 Κα νυ ῖβθ ἄοπθ. (Ζεχεὶ., Ρ. 3588, εὐ. ΕῚ5}.) 

νωλεμέως ἐχέμεν, κ. τ. Δ. “ΤῸ ΠΟΙ Οἢ ὉΠΟΘΑΒΙΠΡΊΥ, δηα ἴο δ 

δϑιαθ, ἰῇ ΠΥ ον οᾶ86, 811 σᾶι1586 [ῸΓ βίγσοηρ τϑρτοοῦ," ΤΠ τηθδη- 

ἵηρ' οὗ {π15 11π6 ἢὰ5 Ὀθθῃ βυθδ ΠΥ τηϊβυπάθγβίοοα Ὀγ ΗΘ η6 ἀπά οἱἢ:- 

ΘΥ5, Ο ἢᾶνθ ΔΟΟΌΓΟΙ ΣῪ τοραγαθα ἰΐ, ἀοησ ἢ 1Π6 ΡΥΘυ ]Οὰ5 ΟΠ6, 

88 ΒΡΌΓΙΟΙΒ, ὈΘΟδι56, ἴῃ 1Π6ῚΓ ΟΡΙ ΠΟ, ΠῸ 58. ]5ἐδοίουυ 56 η886 σᾶ 6 

οἰ Ἰοἰτθα ἴτῸπὶ ἢ. ΤῊΘ νΠΟ]6 αἰ] ]γ, Πονγθυθυ, νν}}} αἰβάρρθαᾶτσ, ᾿ἢ 

ὙΘ ΤΟΙΣ νωλεμέως ἐχέμεν ΔΙοπθ ἴο λισσομένῳ, ἃπὰ οσοηηθοῖ κρατερὴν 

δ᾽ ἀποθέσθαι ἐνιπήν ποῖ τυ] ἢ λεσσομένῳ, Ὀὰϊ νν ἢ σοὶ δὲ χρή ἴπ ὙΕΥΒΘ 

490. ϑαγρϑάοῃ, {π6ῃ, νν}}} δᾶ νβθ Ἡθοΐου ἴο ἀο ἔνγο {ῃ 158 : ἴο 566, 

ΒΆΙΉΘΙ͂Κ, {παΐ {Π6 ΙΘΔά6Υ5 οἵ {Π6 4}1}16 ἔΌγΟΘ5 Ὀ6 ἱπδασθδά 0 Ρδύβθυθῦθ 

ἴῃ 1Π6]Γ ΟΧΘΓ ΟΠ ; δηά, ἴῃ (ηδ ποχί ρίδοθ, ποΐ ἴο σίνθ οοσαϑίοῃ [ὉΓ 
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ΔΠΥ͂ ΤΟὈΌΌΚΟΒ Τγοπι ΟἰΠΘΥ5, ἴῃ 8 Οὐ 6456, ΟΥ̓ δΔοίιησ ({|6 ρᾶτί οὗ ἃ 

γαϊη- ]οΥοα5 θοδβίρυ, ἴῃ 116 ΤΩ ΠΠΟΥ αἰϊυἀθα το ἴῃ Ὑ6 786 473, δέ. 
493-498. δάκε. ““5ίυηρσ."--Ἕκτορι. ΤΗΘ υὑβ08] Ἠοτηθτίς οοη- 

δἰγασιίοη, 'ἰπ Βυ ἢ 645685, 15 ἐπα οὗὁὨ ἃ ἀο0]6 δοουβδίϊνθ, ΠΔΙΩΘΙΥ͂, ΟΠ6 

οὔ 16 συ ῇ016 ἀηᾶ ἃποίῃου οὔ 8 ρατί. Ηδθυθ, Πουγθύθυ, πὰ 50 ἰῃ 

Οἀ., χυῖϊ!., 88, 16 ΠΟΙΘ 15 Θχριθββθα ΕΥ̓ 1ῃ6 ἀδίϊνθ.---πάλλων δ' 

ὀξέα δοῦρα. ὙΤΠ6 Ηοτηθσῖο ΠΘΓΟΘΒ, οα ἱπηρογίδηϊ οσσαβίοηβ, νγθηῦ ἴὸ 

θαῖ1 16 τ ἢ ἐνὸ βρθατβ. (Οοιηραγα θοοΚ ἰἰϊ., 18.).- φύλοπιν αἰνήν. 

Οοτηραῖθ ὈοοΙς ἰγ., 18. ---- οὗ δ᾽ ἐλελίχθησαν. ““ΤὭΏΟΘΥ {Βογϑυροη 
νΠθϑ θὰ δϑουϊ,᾽" . ε., ξαγηθα ἀτουπᾶ ἔτοηι ἤϊρηῃῖ. ΤῊΘ ΥΘίδυθ πο 15 

ἴο 1ῃ6 Ττο]δη5.--τὐπέμειναν ἀολλέες. ““ΥΙΒβίοοά ΦΏ6πὶ ἴῃ οἷοβθ 
ΑΥΓΑΥ.᾽ 

499-δ0δ. ἄχνας φορέει, κ. τ. Δ. “ ΟΔΥΓΙΘΒ 1Π6 ΟΠ ΔΗ δἰοηρ {[Π6 88- 

στα ἐμτθβηϊησ- τοῦ παᾶ5.᾽) 'ΤῊΘ {τ βῃΐ πη - ΠΟΟΥ νγὰ5 ἃ γαϊβθα ρ]8 66 ἱπ 
1ῃ6 ἤοΙὰ, ορθὴ οὔ 8} βἰάθβ ἴο {π6 νυῖπα : ἴῸΓ [6 δποίθηΐβ ρουίοιτη- 

δὰ τη] {Πτοβῃϊησ ἱπ 1Π6 ΟρΘἢ δἷτ, ποῖ ὉΠΑάΘΥ ΘΟΥΘΥ, πὰ {Π6 σταὶῃ5 

Οὗ σοΥῃ ὑσεσα θθαΐθη οὐΐ, ΕἸΓΠΘΥ ΟΥ̓ 1Π6 ΠοΟΙ͂Β οὗ σαΐτ16 ἰγθδάϊησ ΡΟ 

ἴξ, ΟΥ ΕΥ͂ ἤα115. (Οοιηρατα έν. ΟοΥς.. ἷ., 178.).-τἑεράς. ΒΥ “58- 
ΟΥ̓ 185 ΠΟΙΘ τηθαηΐ σοηβθογαῖθα ἰὼ Ο6Γ65. ---- ἀνδρῶν λικμώντων. 
“ἌΧ Π6 ἢ. ΤΏ6ῃ 8.6 νυ ππονν ηρ.᾽" ΒΌΡΡΙΥ τὸν καρπόν.---ὗτε τε ξανθὴ 

Δημήτηρ, κ. τ. Δ. “Απὰ ψΜἬΘη ΥΘΠΟΥ ΟΘΙΕΒ 18 βαραζαίίησ Ὀοίἢ τη 6 

δταΐη δηᾶ 1η6 ΘΠ ΔΗ, 85 (ῃ6 νυἱη 5 συ} δἰοηρ." ΤΗΘ δποῖθης Οασθοκὸ 
Ρογίοσυιηθα {Π6Γ υυἱππουης 6 πὶ ἴπ6 πᾶ 5 γα Ὠἰσῃ, ἰπ οτάθι 
ἀπδὲ 1ῃ6 ΘΠ ΔΗ ταῖσηΐς ὍΘ [Π6 ΤΏΟΤΘ ΘΑΒΙΥ͂ οαΙγ θα οὔ ΑΒ τοραγὰβ 
η6 δχργθββίοη ξανθὴ" Δημήτηρ, ΘΟΙΏΡΑΙΘ ΥἹΓΡΙ ΒΒ “ἤαυα ΘΟ τες "" 

(Θ στρ. ἱ., 96.) 

“αἱ δ᾽ ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί. ““Απὰ Π6Υ, η6 ρΙασα5 ΏΘΥΘ [ἢ 6 
ΘΠΔΗ (2115, ΤΟΥ συ Δ ΠΥ νἢϊ{6." ΟὈΟΙΏΡΆΓΘΟ, 85 Τοσαγὰβ [η6 τηθδῃ- 
ἰηρ οὗ ἀχυρμιαΐ, 1ῃ6 ΘΧρΙαηαίϊοη οὗἉ [Π6 Βομῃο]  αβί : οἱ τόποι εἰς οὺς τὰ 
ἄχυρα ἐκπίπτει.---ὖν ῥα δι’ αὐτῶν, κ. τ. Δ. ““ὙΧΒΪΘΉ, ἴῃ ἕδοξ, 1π6 ἔδοΐ 

Οὗ ἢ 8 ΠΟΥΒ65 Βίταο κα Ὁρ {ΠτοῸρΡἢ 1Π6 τ το {Π6 Ὀγαζθη-υπάδα Ὠδάνθη, 
85 ([Π6 ΤΤΟ]4Π5) τηϊησ]θα ὙΠ ἔΠοτα θδοΚ ἁρσαΐη.᾽" τῇδ ἀμδβὲ 15 ταὶβ- 
εἃ Ὀγ 1Π6 ἔδοί οἵ {Π6 Ττοΐαπ βίθθαβ, ῬΡᾶ5565 τοῦ ρἢ [6 Τη85565 οὗ 

16 ατϑοῖαπ Βοβί (δι᾽ αὐτῶν), ἀβοθπᾶβ οἡ δίῃ, δηὰ {μθη, βίης 
αραῖῃ, υγϊέθηβ [6 Οὐθοβ ἔγομῃ ἅθονϑ (ὕπερθε), ᾿ιιϑὲ 85 ἴπ6 ἀχυρμιαί 
816 ΕΘ πηθα ὈΥ͂ 1Π6 ζΔ]Πἶπρ ΟΠ δ αἴτου [ῃ6 υυϊπὰ μ85 ἰοββϑὰ 1 ἰο δπὰ 

ἴτο.---αῶἂἰψ ἐπιμισγομένων. ἘἈρίδττοα ΟΥ̓ ΒΟΙῊΘ 1655 ΠαίΌΓΑΙΥ ἰο (ῃ6 
Οτεοᾷξ.----ὑπὸ δ᾽ ἔστρεφον ἡνιοχῆες. ““ἘῸΥ [Π6 ΟΠ τ οἴ ΘΥΒ ΤΘΥΘ ἔυγη- 
ἱπσ ὕδοῖκ,᾽" ἡ. 6., Κορὲ βθϑιησς ἐμπϑῖγ. οματοΐβ ἀστουπᾷ δσαϊηβὲ {Π|Ὸ 
ατθϑββ. 

806-511. σὲ δὲ μένος χειρῶν, κ. τ. Δ. “" Απᾷ {Π656 ὈοΓΘ τὶσξ οπ- 
τσατὶ 1ῃ6 5ίγοησίῃ οὗἩ {Π6 1 Βαπάβ.᾽ ΟΌὈΒΘΙΥΘ ἰδ οἱ δὲ ΤαΙδῚ5 ἢΘΤΘ 

ΗΞ: 
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το ἴπ6 ΤτΟ͵αη5, δηα ρᾶυ ου]ΑΥ]Ὺ ἴο {η6 ἐπεδάται, ΟΥ ὙΥΑΤΓΙΟΥΒ τὴ ἐΠδ 
ΘΒδτίοίβ, ἃ5 ορροββᾶ 10 16 -ἡνιοχῆες, Ἰυδ[ Τηθπίϊοπθά.---ἀμφὲ νύκτα 

ἐκάλυψε μάχῃ. “ Οὐαὶ ἃ σονοτίηρ οὗὨ πἰσῃϊ ΟΥ̓ΘΥ 1πΠ6 θ41116.᾽"--τοῦ δ᾽ 
ἐκραίαινεν ἐφετμάς, κ. τ. Δ. ““Απᾶ Π6 ζ1Π]16ἀ {Π6 σοτηπηδῃαβ οὗἉ 1Π6 
δΈΠ6Υ, οὐ Ῥῃωθυβ ΑΡΟ]]Ο οὗ [Π6 σο!άθπ' βυγοτά.᾽" τῇδ δριτπϑΐ χρυσάς- 
γρὸς ἴ8 ὉΠ6 ΔΡΡΙΙ64 ἴο {Π6 σοαβ σΘ ΠΟΥ, θὰ τηοβὲ 5ΌΔΙΠΥ ἐο ΑΡΟ]]Ο. 

ΤῊΘ 5 σηϊβοδίοη ΤΥ ΡῬΘΙΠΔΡ5 ΠΥ, ἀοοογαϊησ ἴο 1ῃ6 αἰἰτὶθαΐ65 οὗὅἁ 

(η6 ἀϊβδσγθηΐ αἰ πη 65 (ἄορ, Κ6 ὅπλον, ὈΘίησ θα ΤῸΤ ΔηΥ ᾿τηρ]6- 

Ἰηθηΐ, 85 1Π6 5Ι0Κ1Ὶ6 οὗ Οδσθβ, {πΠ6 ον οὗ Τίαπα, {π6 ᾿ἰσῃπιηρ οὗ 

7Ζονβ). Ὑεῖΐ, 85 115 σΈΠΘΓΆΙ ἀβᾶρ6 οἵὗὨ ἄορ 15. ΟΟΥΔΙΠΙΥ ποΐ Του πὰ ἴῃ 

ἩΟΠΊΘΥ, 5ΌΘὮ ἱπίθυρσθίδιοῃβ ΔΥῸ ποῖ ὙΘΤΙΥ͂ ΡΓΟΌΔΌ]6 ; ΏΘΓΘΔΒ 1 ννὰ5 

ΠδίΌΓΩΙ ΓῸΓ ἃ ὙγΑΥΚΘ ΡΘΟΡΙΘ, {κ 1Π6 ΘΑΥΥ Οἴσθακβ, ἴο ἰηνθβίὲ δὶ} 

1Π6ὶγ σοᾶβ νυ ἢ 1Π6 βυγοσά. 

οἰχομένην. ““Ῥαορατγίπρ." Μίηοτγνα, δοοοσάϊηρσ ἴο γ ῦβ8 418, μαὰ 

ΒΌΠΘ ὈΔΟΚ ἴο ΟἸΥΓΏΡΕΒ, 5ῖποθ 586 ἰ5 ἘΕΠΈΕΒΙΙς Π6ΥΘ 85 μοϊαϊῃσ 

ΘΟΠΥΘΙΕΘ συ ἢ 90γ6. 

512-818. Αὐτός. Ἐοίδυτησ ἰο ΑΡοΙο. ΖἜπθαβ πον τοί σηβ ἰὸ 

168 ἔρμϊ, γοβίοσθα ἰο Ηἷβ ΤΌΙΤΠΘΥ 5ΒίΓθησίῃ, ΑΡΟΙ]Ο ΠἰτηΞοΙ Βαμάϊηρσ 

Βίτη Τοσίἢ, Θοτηρ] θ ΘΙ. ουγϑά οὗ {πΠ6 ψουπὰ Ἰηῆ]᾽οῖθα Ὀγ ΠΙοτΘά6, ἔγοτη 

85 θῖρ!8 οπ 1ῃ6 ῬΘΥΡΆΓΙΩΠΒ ΟΥ̓ ΑΟΥΟΡΟΪΙ5.--- μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο. 

«( ἙὙΟΤΩ 5 ΥΘΙῪ ΤΊΟἢ ΒὨΤΙ 6." -- μεθίστατο. ““ ῬΙασΘα Πἰτη56]Γ ἃιηοηρ.᾽" 
π-ἀρτεμέα. ““Βουπᾷ." ΟὈΠΊΡΑΓΘ ΟἿἿ ΟΥ̓ ΠΔΥΥ͂ ἘΠ 5] 5} ΘΧρυθββίοη 
οι Βα [8 Δη ΞΟ. Πᾶ,᾽ δηὰ 4150 1Π8 βαρ! δῃαίΐοη οὗ ϑίδαθιτηδηῃ, " 7 τίξοὶ 
πὰ σαβαπᾷ.᾽---καὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα. “Απᾶ ανϊηρσ σοοᾶ 5Ξίγθηρίῃ." 
-μετάλλησάν γε μὲν οὔτι. “ΤΏΘΥ αἸά ποΐ, Ἰπά 664, πον υ σ, 4. 65- 

(Ἰ0Π ὨΪπῚ αἵ 811. ΞΒΌΡΡΙΥ αὐτόν.----πόνος ἄλλος. “4Α αἰδδγθης ἰ01}. ἢ 

ΤὮΘ τηθδηΐηρ 15, ἰμαΐ Βοιηθιῃϊηρ ὙΘΙΥῪ αἸΠδυθηΐ ἔγοῖη δβκὶησ 40θ8- 

τἴοη5 οσσαρίοα {Π61Γ αἰζθηίίοη.---ἄμοτον μεμαυῖα. ΟΟΠΡΑΤΘ ὈΟΟΚ ἸΥ. 
440. : 
519-97. τοὺς δὲ Δαναούς. ““ἼΠΟ56, οἡ 1Π8 ΟΥΟΥ Ππαηά, {6 ΟαἼΘ 6 Κ8.᾽ 

Οὐβοῦνθ {Π6 ἰπΐθσνδὶ θθίνγθθη τοὺς δὲ ἃηα Δαναούς 'ἴπ {Π6 ἰΘχΐ, δηὰ 

ΘΟΙΏΡΑΙΘ τοῦ δ᾽ ἐκραίαινεν ἐφετμὰς Φοίδου ᾿Απόλλωνος, ἴῃ γΓ56 δ08, 

56ᾳ.---οἱ δὲ καὶ αὐτοί. ““Βυΐ 1Π6Υ αυϑη οὗἉ {ῃϑιηβθῖνεβ.᾽" ΟὈβευνθ 
τμδὲ οἵ δὲ ΥΕ δ᾽ 5. ΠΘΤΘ ἴο (ῃ68 ΟὙΘΘΚΒ, δηᾶ ποῖ, ἃ5 ἘΞαβίδι 5 ΧΡ] δίῃ 8 

τ, ἐο ἴῃ6 Α]ΆᾶΧ65, ὕΊγββαβ, ἃηα Ῥίοτη6Ά6.---ἔμενον. ““Ανὐνδιῖθα [Πθιη.᾿" 

ΤῊ6 ατθθίβ, ὙγΒ 116 νυ αἰ τἴησ ἴῃ 5ΠΘΠΟΘ ΤῸΥ [Π6 οηβαοῖ οὗ π6 Τ͵τοἼδη8, 

816 θΘΑῸ ΠΥ δοιηραγθα ἴο Ἰᾶγρ6 Τηᾶ5565 οἵ οἱουβ Παηρὶπε δτουπα 

ΙΟΠῪ τηοππίαϊη-ἴΟΡ5, συ ἢ1]6 1ῃ6 νυ ἱπαβ 51}}}. ΒΙ ΤΌΤ, ἀπὰ Ὀθίουθ 18 

τνδιίατα οὐ 1ῃ6 δἱθιηθηΐβ μ85 φοϊηπηθποϑᾶ.-- -ῳηνεμίης. “Πυτίησ ὃ 
68]Πη." ΤὨΘ σοηϊῖνα οὗ ἐηθ. ΤΏΘΓΘ 15 ΠῸ ποϑᾷ οὗ τασδτγάϊηρ 1015 

8ὯΒ ἃ σοηϊεῖνθ ρβοὶ υΐθ, ἀπ Βυρρὶγὶηρ οὔσης, ἃ5 ΒΟΙῊΘ 60.---ἔστησεν 

ἀτρέμας. (λδ5 Θαυβδα ἴὸ βίαπα σῇ ποὺξ τηοίίοη." -όόρα “.Α53 
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Ιοῃῇ 85." --ζαχρηῶν. ““Ῥταβϑβίηρ ν]ο ΘΗ Υ̓ οἡ,᾽ ἃ. 6., ΒίΟΥΤΩΥ, πηροί- 

μοὰβ. ὙΤΠοΥθ οαὴ Ὀ6 πὸ ἀουδὲ τ᾽ αίΐθυρυ {μὲ 1η6 {τὰ τϑδάϊην ἤθγὸ 

ἰ5 ζαχρηῶν, ποῖ ζαχρειῶν. ΟΟπΒ0} Θρι[Ζη6Υ, αὐ ἰοο.----πνοιῇσιν λιγυρῇσι 
ἀέντες. ““ ΒΙονίηρσ νυ ἢ ΒΏΓ1 Ὀ]α5ι5.᾽" 

δ28-ὃ82. πολλά κελεύων. ““ΟΥ̓ΘΑΙΥ Θποουγᾶρσίησ ἐῃθιη." Α5 

{Π6 δά άγθββ οὔ 1ῃ6 τηοῃδγοὶ ἰ8 50 Ὀτίοῦ ἴῃ 118 παίυγο, 6 οαπποί, οἵ 

ὉΟΌΓΒΘ, τΠ8Κ6 πολλὰ Π6Γγ6 Θαυϊνα]θηΐ το 1Π6 1,αἰίη πιωΐέα, Ὀὰϊ ται  Γ ἴὸ 

πιοϊμηι. (Πδεψηε, αὐ ἰοο.γ---ἀνέρες ἔστε. “ΒΘ τηθη." --ἔλεσθε. “ΤάκΚΘ 

ὉΠϊῸ γΟΌΓΒΘΙν 65.) Οὔβουνθ [06 ἴοτοθ οὗ 10:6 τηϊάα]6.---ὠλλήλους τ᾽ 

αἰδεῖσθε. ““ Απὰ [86] 5ῃδιηθ τοννατὰβ δδοῖὴ οἴμθυ." ΤΏΘΙΘ 18 ΤΏΟΓΘ 

ΒαΙΟΙΥ ἴῃ ἐμαὶ βῃδιίηθ νυ μοι 1Θ845 τηθῃ ἴο γϑβρθοί ἐμοιηβθ]ν 98, πᾶ 

ἴο δοὶ ὈγΑΥΘΙΥ, ἱπδῃ ἴῃ ἢσῃῖ. Ἐνθη ἴῃ ἃ ἀθίθαϊ, ἰο ἤσῃξ Ὀγάνοὶν ἴο 

{π6 1ι8ὲ 15 αἰϊϑπά θα νυ ἢ 1655 ὈΙοοάβιιθα [8 [0 ΤΠ ἄνα Ρυθοὶρὶ- 

ἰαίοιγ. (δσεψης δθὰ γωΐρψ, αα ἰοο.)---αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν. ΞΒΌΡΡΙΥ 

ἀλλήλοις.----ἠὲ πέφανται. ““ΤΏΔη ΔΓ6 5]α]η.᾽ --φευγόντων δ᾽. “Βαυΐ 
ψῃθη {πον ἢγ." --ὄρνυται. “ΑΥΪΒ65 (ἔγοτη 11). --ἀλκή. ““ϑυσσουτ.᾽ 

598-540. ἀκόντισε. ““Ἠυτ]6α.᾽"-- πρόμον ἄνδρα. ““Α ἰοτοιηοβί 
βρῃείηρσ τηδη." --αἰνείω. ἘῸΥ Αἰνείου. ΤΠ6 ἔοτστα Αἰνειέω, ἱπου ἢ 
Βυρρογίθᾷ ὈΥ 1Π6 δυϊμοτὶν οἵ Μ55., δηᾶ οὗ 116 δῃοίθηΐ σγδηηπηδ- 

γίδηβ, 18 πϑυϑυίῃθ 1655 ΘΟΙΤΘΟΙΥ τρο͵θοΐθα  ὈΥ τηοάθγῃ ΒΟΠΟΪΑΥΒ. 

(Τλιετβοῖ, δ αἴϑ, 26; Μαιελι., ὁ 69, 9.)---Περγασίδην. ““ὅοη οἵ ΡοΙ- 

Βαβι." -τ-ὁμῶς. ἙἘφυϊναϊαηΐ ἴ0 ὁμοίως. ΟΌΒΘΙΥΘ 1Π6 δοσθπέυδίοη : 
ὅμως, 1ῃ 6 σοπ]ποίίοῃ, “ΠΟΥ υῚἢ61685,᾽) ζο., μα5 {ῃ6 δουΐθ δοοθηΐ, 

ἃπὰ ὁπ 116 ᾿ηϊ{141 50}140]8.---ϑοὸς ἔσκε. “θ᾽ νγᾶβ δυϑὺ ργοϊηρί.᾽ 

ΟὔΒΟΓΥΘ 1Π6 ἰξογαΐν ἔοτοθ οὗ ἔσκε. 

ἡ δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο. ““ΤΠᾶῖ, Πονν υου, αἰ ποΐ Κορ οὔ [Π6 Βρθδγ." 

Οὔβοσυο ἰμαΐ ἡ τοίδυβ [0 ἀσπίς.---διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός. ΟὈΙΏΡΔΙΘ 
ὈΟΟΚ ἱν., 138. Ιῃ {Π6 γϑῦβθ υβί τοίθισθα ἴο, 1ῃ6 1ἰπ6᾿ πᾶ ἢ 

καὶ τῆς, Μΐοἢ ΗΘΥΠΘ ΠΘΙΘ 8150 δἀορίβ. Βυΐ χαλκός Βαϊ 1Π6 οοη- 

ἰοχί βϑείοσ ἴη {Π6 ργθβϑηΐ ἰπβίδποθ, ἃηα μα8 θθδπ δάορίϑθα ὈγῪ ὙΥ Ια, 

ΘΡΙ ΓΖ ΠΟΙ, ἀπ ΟἸΠΘΥ5 ἴγοῖη σοοά Μ55.---νειαίρῃ ἐν γαστρί. “Ἰῃ 188 
Ἰονγοσ ρᾶτί οὗ {86 0611Υ.᾽"---ζωστῆρος. ΟΟπδυ]ῦ ποίθ οα ὈΟΟΚ ἱγ., 182. 

-- ἔλασσεν. “Ἠδ ἄγονα ἰ{.᾿ Οὔβοῦνθ ἐπαΐ 1Π6 ποιῃϊηδίϊνθ ΠΘΥΘ 

Οἤαηρ65, ἃπα {Π6 ΤΘίθυΘηοΘ 15 ἴο Ασδιηθιηποῃ.---δούπησεν δὲ πεσών, 

κι τ. Δ. ΟοΙΏρδτθ ὈΟΟΙ ἱν., 804. Ηδγθ, ἀραὶ, γγ ἤᾶνθ ἃ ποίῃϑυ 

σθδηρΡΘ οὗ πομπηϊπαίϊνθ, Πϑίοοοῃ ὑπ πον τηθδηΐ. 

δ41-δ45. ἔνθ᾽ αὐτ᾽ Αἰνείας, κι τ. Δ. ΖΞ ηθα5 15 πον Ὀτουσῃς ἕοτ- 
νρατὰ ἀραΐϊη, δπὰ 514γ8 Οτὐϑίβοῃ δπὰ Οὐβι]οοἤα5, (Π6 ἔνγο 50η8 οὗ 

Ῥϊοο168.---Διοκλῆος. Ὦΐοο]65, βοὴ οὔ Οὐβ συ ((η6 Βοὴ τηθηϊοπθὰ 

ἴπ [86 ἑοχὶ Ὀδίπα παιηθᾶ δου {Π6 σταπάζαι θυ), νγὰ8 Κίηρ οὗ ῬΏΘΥς 

ἴῃ Μοββθηΐϊαβ. [π|ῖ|6 Οὐγξβοὺ {({]., 488) ΤΟΙ Δο ἢ 5 18 ἀθβου θα 85 

μανίηρσ 5ροηΐ πη 6 πἰρϊ ὑπάθυ ἢΐβ τοοῖ, “Ἠρ6 νγὰβ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ναϑβϑϑβαὶ 
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Οὗ Αδδιηθιη ΠΟ 5, βίποθ ῬΏΘΓϑ 15 9Π6 Οὗ {6 οἸἐἴ65 Ὑγΐοἢ Α σδιηθιη- 
ΠΟΙ ΘΧΡΙΌ5565 ῖβ ὙΠ στ εβ ἴο σῖγα ἊΡ ἰο ΑΘΠ11165, 1 1Π6 Δ ΓΘΥ 

ἀν}} Ὀεοοπη6 τεοοποιδᾶ 9 ἴηι. (1., 1Χ., 151.) Φηρή. ΟΥΠΘΥ 56 

νυ Φηραί (Ἰοηὶς ἴογ Φαραΐ). Τῦ ἸΔΥ͂ οὐ 106 ΑἰνΘΥ ΝΘάοῃ, ΠΘδΥ 

186 τηοάσθτῃ Καίαπιαία. 

ὅςτ᾽ εὐρὺ ῥέει, κ. τ. Δ. ““ὙΥΒΙσοΙ ἤονγβ ἢ τυ ἰά6 βίγθατῃ ΤΠγοΌ σι 

δῃ6 Ιαπά οὗ {πΠ6 ῬΥΠδη5." ΤῊΘ ΕἸΥΘΥ ΑἹΡΏδΕ5 ΓΟ56 οἡ ἰῃ6 1,Δοοηΐδη 

Ὀοτγάρϑυ οὗ Αιοδάϊα, δπὰ ἥοννϑα τὩτοῦρῃ Ατοδάϊα πὰ ἘΠ|5. [πὸ 1185 

Ῥᾶββαρθ [Ὡτουρῇ {Π6 Ἰαϊζευ σου ΤΥ, Ὁ νγαΐθσθα, δοοοτσάϊηρ ἴο 1ῃ6 

Ροδίέ, 1ῃ6 ἰουτΟΥΎ οὗ ἰῃ6 Ῥυ]δη5, ΟΥ̓ ὙΠ] Οἢ Θυ αθηί  ν (Παὶ οὗὨ {Π86 

ΤΠΡΏΠὮ πη ῬΥ]Ο5 ἰβ Ἰηθαηΐ. ϑίγαδο, {ῃ γθίοσΘ, μη Κ65 56 οὗὨ {15 
Ρᾶββδασθ ἴ0γ {Π6 ρυγροβα οὗ ργουϊηρ ἰῃδΐ {πΠ6 ΤῊΎΡΗ]]ᾶη ῬΎ]Ο5 νγὰ5 

1πΠ6 οἰΐγ οὗ Ναβίου. (ϑέγαῦ., νῇ]., Ρ. 944.) ΟὈΠΊΡΑΥΘ, ΠΟΊΨΘΥΘΙ, 

1,εακεὶς Μογτεα, γνο]. 1., Ῥ. 417, δεφᾳφ. Οὐηῃβαυ]ῖ, 4150, ποΐθ οἡ ὈΟΟΚ 1., 
5251.---εὐρὺ ῥέει. ἬδΥΠ6 ΘΧρΡΙΔΙΠ5 εὐρύ ΠΘΓΘ ὈΥῪ ἰαέε, ἃ5 ἱτηρ᾽ γἱησ ἰῃαί 

(868 τίνι ἤοννβὶ ΓῃΠΓΟΌ ΡὮ ἃ ἰᾶυρα ρμασί οὗ [Π6 Ῥυ]δη ΘΥΓΙΓΟΓΥ͂, ποΐ {παΐ 

1 15 Ἰᾶγρα οὗ 51Ζ26δ. Ὑα μανϑ ρῥτοίδσγθα, μονγαυύθσ, γίνης εὐρύ 1ῃ6 

τηθδηΐηρσ σοὶ ἤδυπα οοπάθηηηβ, θοΐἢ ὈΘΟδ.56 ἰΐ 15 1Π6 ΤΟΤΕ παΐυ- 

Τὰ] Οη6, ἃπά Ὀδοδαβθ6 1,68 Κα ἀθβουῖθ65 106 ΑἹΡΗΘῈΒ 85 Ὀθίηρσ ἔγογη [ῃ6 

Θίγαῖϊβ οὗ Τιανάμπα ἰη Ατοδαϊα, ἔο 1Π6 568, ἃ νυἱάθ, ΠΟ Ρἢ 5] ον 

βίγθαιη. (ἴοτεα, γ0]. 1ϊ., Ρ. 67.) 

546--553. ὃς τέκετ᾽, κι τ. Δ. ΟὔΌΒοτνα πᾶΐ ὅς ΠΘΥΘ σϑίδυβ [0 1Π6 

δοᾶ οὗὨ 1Π6 5ίγθδιη.---πολέεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα. ἜΠ6 ἀαίΐῖϊνα ὮΘΙΘ 

ΤΟἸον5 {Π6 ΔηδΙΟρΥ οἵ ἀνάσσειν τινί.---διδυμάονε παῖδε. “Ὑπσίῃ - 
ΒΟη8." ΟΡὈββυύυθ ἰῃδΐ διδυμάονε 15 ροσδίϊο ΤΟΥ διδύμω.---μάχης εὖ εἰδότε 

πάσης. ΟὐπΒΌΪ: ποίθ Οἢ ΥΈ͵56 1].---δήσαντε. ““Ἡδνίησ αἰζαϊπεα 

ἰ0 Πη8η᾽8 Θβίαϊΐβ." --ε͵ὔπωλον. ““ ΕἸπ6-βἰθοα-Ὀγθθαϊησ." Α ΘΟΓΏΤΠΟΠ 

δρίτποὶ οὐ ΤΊΟΥ ἂπᾶ ἐῃ6 δάϊδοθπὲὶ δουπίσυ, οἡ δοοουηΐ οὗ {Π6 ἤπθ 

Ραβίαγοβ οὗ 1ἅ8.---τιμὴν ἀρνυμένω. ΟὐΟπΒυ]ΐ ποίθ οη ὉΟΟΚ 1., 189 .-- 
τῶ δ' αὖθι τέλος ϑανάτοιο κάλυψεν. ““Βυΐ {Π616 {Ππ6 δπᾶ οὗ ἀθαίῃ 
δηγνοϊορθὰ ἐμόβα ἔννο." Οὔβοῦνα ἐμαὶ ὈΥ τέλος ϑανάτοιο 15 τηδδηΐ, 

ἴῃ ζδοῖ, 1ῃ6 6η8 {πᾶΐ ἀθαΐῃ Ὀγὶπ σβ ὩΡΟῚ 81} {μϊη 95. 

654-500. οἴω τώγε λέοντε, κ. τ. Δ. ““ΤΏΘΥ ἴτνο, πὲ 85 ἐνγο ΠΟ 15 

ὰ θᾶνα Ὀθθη τϑατϑ," ἄς. Οὔξοιγ παΐ τώγε ἴβ ἢ6σ6 βυδϑβίδηϊξιναὶ, 
ἂδηὰ {πᾶΐ 1Π86 οἴδιβθ ἴβ ἼΠ8 Β8ΠΠ6 8ἃ5 τώγε οἵω λέοντε δύω, κ. τ. λ. 
(Καληεν, ᾧ 443, 4, Ρ. 97, εἀ. .71ε1.) Ἡδγπθ, το ἴακαβ ὑπηῦταρα δὲ 

τώγε ὙΘΥΥ͂ ὈΠΉΘΟΘΒΒΑΓΙΥ, {ΠὶπΠΚ8 1Π6 ἰαχὶ σοτγυρί, ἃπὰ οοπ͵θοίαγ65 

οἵω τ᾽ αὖτε λέοντε δύω.---β Ἰἰθείης τάρφεσιν ὕλης. ““Ατηϊὰ ἐπα {πϊςΚ- 
εἴβ οὗ ἃ ἄδερ ἔογεϑἝδί.᾽" Οὔβεσυθ (Πδΐ τάρφεσιν ἴ5 Πατ6. 1ῃ6 Ἰοοδὶ ἀδ- 
{ἐν 6.---σταθμοὺς ἀνθρώπων κεραΐζετον. “ἸιΙΔῪ νγαβίθ {8 5{4115 οὗἁ 
τηθη.᾽ ΤΤῊΘ τοίδιθποθ ΠΟΥ 5 0 {6 ἔαγτη-γαγὰ ὈυΠάϊησβ, 5[4115, 

[0] 45, βίδθ!θβ, ὅζο. [ἢ ἃ ργϑυϊοιιβ ρᾶββᾶφθ (ε 140) 1Π6 ἔθτπὶ σταθ- 
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μούς γνῶ; ἀρρ! θα ἴο 1ῃ6 δθοᾶθ οὐ {{Π6 ββθριηιδγὰ ἘΪπ)86].---ὄφρα 
“ὉΠ1}1. -ἰκατέκταθεν. “ΑΥΘ 5Β]αἰη." ΤΠΘ δουίβί συϑίδιβ ἴοὸ νν ῆαΐϊ τὰ 
δοουβίοπιοα ἴο ἰᾶκθ ῥ]δοθ.---ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇσιν. “νὰ 
ἸΟΩ͂Υ Ρίποβ." Δῃ ἴτπᾶρθ οὗἉ ἔγθααθηΐξ ΟΟΟΌΤΤΘΗΘΘ ἴῃ Ἡοτηθυ. Οοιν- 

ῬᾶγΘ Ῥλγρ., ΖΞ π..ν., 448. 

5θ4-508. τὰ φρονέων. ““ ῬΙαπηίηρ {Π185,᾽ ἐ. 6.,) ΜΠ 1Π18 ἀ ΘΙ ση.-- 
᾿Αντίλοχος. ΟΟΙΏΡαγΘ ὈΟΟΚ ἰγν., 457.---περὶ γὰρ δίε, κ. τ. Δ. ““Ἐΐν 
ἮΘ νγ»ὲὰβ ΘΧΟΘΘΑΙΠΡΙΥ αἰγαϊὰ ΤῸ 1ῃ6 βῃθρῃθγαᾶ οὗ 18 Ρθ0}16." ΟΡ 
ΒΘΙΥΘ (Πδΐ ποιμένε ἴ5 ΠΘΤΘ 1Πη6 ἀαΐίνθ οἵ δἀναηίδρθ.---μή τὲ πάθοι. 
Ὑγ6 πανϑ δἀδορίβᾶ μϑυϑ ἴπ ορίαιίνϑ τποοὰ, αἱ ῃ6 βυρρδβίϊοη οὗ Ηδϑυ- 
τηᾶπὴ (Οριιδο.; ἴ.,) 388), ἀπ οἡ 1Π6 Δ Ϊ ΠΟΥ, 4150, οὗ ἃ ὙΊθηπα Μ5. 

ΤῊΘ σοπηηοη ἰοχί μ85 πάθῃ, Ὀὰΐ 1η6 ορίαἰῖνθ ἀποσφήλειε, ὙΥΒΪΟΝ [0}- 

Ιονγβ, 168 45 δ οὔσθ ἰο {Π6 βυβρίοίοη ἐπαῦ {18 Ἰα του τϑαᾶϊηρ 18 ουτο- 
ΠΘΟΙ5.---μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο. ““Απᾶ τηΔΚ6 {Π6 1 τη ΐ585 
δΥΘΑΙΥ ((Π6 {τ1{5) οὗὨ {Π6ὶγ 1011.) Τὴ ἀθαΐῃ οὔ Μϑῃϑὶδὰβ ννουϊα 
Βᾶγθ τοπάογθα δϑογίίνθ 1η6 ὑγ»016 ἀδβίσῃ ἀπα βσοθ8585 οὗ 16 ὙΆΓ. 
(Ταῖργν, αὦ ἴοη.) ΟὈΒοτνΘ {μδΐ σφας 15 ΠΘΤΘ ἃ ΤΆΤΘ 8ΠΟΙ 10 ἀοουβαῖῖνθ 
το σφεῖς. Ιῃ ΟΥΠΕΥ νγοτάβ, [Ὁ 15 σφέας τϑἀπσθα ἴο 0Π6 5.1}14016 [ὉΤ 

186 ῬΌΤΡΟΞΕΒ οὗ ρῥτοπαυποίαϊίοη. (Οοτηρατθ βεέέηιαπη, 1Ποχὶϊ., Ρ. 429, 
15, εἀ. Εϊ51.) ᾿ 

5608-δ76. τὼ μὲν δή. Ζπθὰ5 ἀπᾶᾷ ΜοποϑΙδὰβ ΔΓ τηθδηΐ.---ἐχέτην. 

“Ἡδ6]4."--Πλπάλ᾽ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν. ““ῬΙασοα ΠἰπηΒ6ΙΓ θ6- 
546 {Π6 βῃβρῃοσα οὗ πη 6 ῬθΌρίθ, ὙΘΥῪ ΠΘᾺΥ (0 ὨΪΠ1), ὁ. 6., Οἴο56 ὉΐΥ͂ 
1η6. 5146 οἵὗ---παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντε. ““Ἀδιηαϊῃῖπρ θ6βϑἰ46. ΘΟ ἢ 
ΟΥΠΘΓ," ἡ. 6.) βίδπαϊησ ΟἸΟΒΘΙΥ 5146 ΒΥ 5ἰ46.---νεκρούς. '"ΤῊΘ᾽ ΘΟΥΡΒ65 
Οὗ 1ῃ6 ἵνγο 80η5 οὗ Ῥίοοϊθθ. ἴ[π ῃ6 ποχὶ 1|π6 ΤΥ 8.6 οδι]θὰ τὼ 
δειλώ.---τὼ δειλώ. ““ἼΠοΞ6 ἔτγο υπίογίπαΐθ ΟΠ68. ἰαρόέρινιν τς 
“«Ἠδνίηρ ἰυγπθα Ὀ80Κ,᾽ ἡ. 6., ἴο 1η6 θδ. 16. 

576-580. Πυλαιμένεα. Α ἀἸΠΠΘΌΠΟ ΔΥ1565 ΠΘΥΘ. Ῥ ϑαιοιον 18 
τηϑητοηθα ἀσαΐη ἴπ {Π6 θα. 16 αὖ {Π6 5} 108, ῃΘΥΘα5 πη 1Π6 Ῥγθϑϑηΐ 

Ρᾶββᾶρθ ἢ6 15 β]αῖπ ὈῪ Μϑηϑδὰβ ἀπ Ἀπ] οοῆυ5. ἘΠΙΠΘΥ, {ΠΟ ΘίΌσΘ, 
ΒΑΥ͂ ΒΟΙῺΘ ΟΥ̓ [Π6 σοΙηηθηΐδίοῦβ, {Π6 ΡΟΘ ΒΒ ΤΠΘΙΠΟΤΥ͂ 15 ἸΥΘΔΟΉΘΤΟΊΙΒ, 

ΟΥ̓ Δἢ ἱπίογροϊδίίοη μᾶ5 θ6 θη τηδᾶθ ἴῃ {Π 8 ρθη. ΒΆΓμ65 8πᾶ ΟἹατΚθ 

ὑπάουγξακα ἰο βοῖνθ {π6 αἰ ΒΊΘΌΠΥ ΒΥ Βυρροβίηρς ἰμαΐ ῬΥ!ΘΙΏΘΠ68, 

Κιηρ οἵ Ῥαρῃϊασοηία, ΘαΠΊ6 ἰ0 ΤΊΟΥ νυ] ἢ ὑνγο 50Π8, Οη6 παπηθᾶ Ῥγ- 

ἸΏ ΤΊΘΠ68, Αἰ Υ [Π6 ΓΔΤΏΘΥ, δηᾷ 1Π6 ΟἾΠΘΥ Ηδυρα]ο. ΤῊΘ ΤΌΠΟΥ οὗ 

1Π656 50η5 ἐβ ΒΟΥ 5]αίη, δοοοτάϊηρσ ἰοὸ ἤδιῃ ; ψ Ἐ1ΠΘ ἰπ ἘΟΟΚ χῆΐ, 

θ43, 5εη4.» Ὑ6 τϑδὰ οὗ [η8 ἀθαίῃ οὔ [ῃ6 οἴμϑγ, δηᾶ οὔ {Π6 ἔδυ 5 29] 
Ιοννΐησ {Π6 σΟΥρ56 οἵ Πἷβ βοὴ ΠΌπι 1Π6 Ὀ41116- 8] ἰο ΠΙὰΠ). 

ἀρχόν. “ΧΑ ΙοδάοΓ,᾽ ἡ. 6.) Θοπητηδηάϊπρ' ΔΙΟηρ 11 Ηἷβ Τα ΠΥ ΡΥ 
Ἰτηθπθβ, ἀπα ἢἷβ Ὀγοίμοσ Ηδγραὶο. (Οοηβυε ργθυϊοῦβ ποΐθ.}- 
Παφλαγόνων. ῬΑΡΒΙασοΠπῖα Δ οπ 1η6 Ἐυχίηθ, μανῖηρ Ῥοηίαβ 9π 

Ηπϑ 
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ἐπ 645.:, ἀπὰ Βι᾿ΠΥπῖα οἡ ἐῃ6 νγϑϑί.---κατὰ κληῖδα τυχήσας. “Ἡαγν- 

ἴησ Ηϊξ (Ὠϊ1}) οα 11:6 60]]γ-θ0η6." ΟὈΟΙΏΡΆΓΘ γΘΊ56 146. 
680--588. ἡνέοχον ϑεράποντα. ““Ηἰβ οπατίοί-αἰτοπαδηΐ,᾽" ἐ. 6., ο΄.) 7- 

Ἰοίθθσ. Οὔβετυθ {μαΐ ἡνέοχον 15 ΠΕΙΘ δὴ δα]θοῖνθ, ἀστθοὶησ ἢ 

ϑεράποντα. ΟΌὈΞΕΙΨΘ, ΓΠΟΤΘΟΥΘΥ, {πΠαΐ ϑεράποντα ΤΩΘΤΕΙΥ͂ Πιθαη5 ἃ 

ΒΕΒοΤαϊηδΐθ, [Ὁ 86 {π|6 Ὀοίην, ἰ0 ἴΠ6 παραιδάτης ΟΥ̓ ΥΥΔΙΤΙΟΥ ὈῪ 1Π6 

5146 οὔ 6 ομδυιοΐθου : ποῖ {παΐ 6 νγὰβ ἃ 58 Υ6, ΟΥ ἱπίδυϊου : 9 {Π6 

ΘΟΠίΥΑΤΥ, [Π6 ΟΠατὶ οἴθου νγ85 ἃ ἴγθα βο]άϊθυ, ἱπάθϑᾶ οἴζθῃ ἃ ἤθτΟ, 85 

᾿Μριΐοπαβ 15 σμδυὶοΐθου ἴο Τἀοιηθηθυ5β, Ραΐγοοϊαβ ἴο ἈΘΏ11165, ὅσο. ; 

ΠΔΥ, ἴῃ 1]., νἱ}., 89, Ἡφοΐου 15 φδ]]δα ἡνέοχος.---ἐσθλὸν ᾿Ατυμνιάδην. 

“'ΤῊΘ ΠΟΌΪΘ 50η οὗ Αἰγπηηίυ.᾽".--ὁ ὁ ὑπέστρεφε. ““Βαυΐ Π6 νγᾶ8 ἴῃ 1ῃ6 
δοῖ οὗ τυτηΐην δθουξ,᾽ ἡ. 6.; Ὠ6 νγὰβ ἰὑσπῖπησ ἀΌουξ ὨΪ5 οματίὶοί ἴου ΠΙρηΐ, 

ψΉΘη 6 τϑοϑὶ νᾶ {86 Β]Ον.--- ἀγκῶνα μέσον. ““Οη [Π6 τη!Δ4]6 οὗ 5 
αἰθονν.".--λεύκ᾽ ἐλέφαντι. ““ὙΥΒϊ6 ὙΠ ἢ ἰνοσυ," ὁ. 6., οὐπαιηθηίθα 

γΥ [ἢ ἸΥΟΤΥ͂ Οἡ {ΠΕῚΓ ὈΡΡΟΥ 5Βυγίδοθ. ΟΟΙΏΡΑΤΘ ὈΟΟΚ ἴγ., 141. 

ἤλασε κόρσην. “" ϑιηοία Βΐτη οἢ {86 [6Π1ρ16.᾽"»--ἀσθμαίνων. ““δβρ- 
Ἰησ.᾽ ΟΌΒΘσΥΘ ἐμᾶΐ ἀσθμαένω 15 ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 5αϊα οὗ 1ῃ8 ἀθδίῃ- ΤΌ ΚΙ]. 

-κύμθαχος. ““Ηδδ-[ογοτηοβί." ἜἘΠ6 1,δἴϊπ γτοπιιβ.----ἐπὶ βρεχμόν τε 
καὶ ὥμους. ““ὕροῃ Βοίῃ {Π6 ὈΡΡΘΟΥ Ρατί οὗ {Πη6 μθδᾶ δηὰ ἔμ 5Π001}- 

ἀ6 15." ΟὔΌΞοσυ ἰμαΐ βρεχμός (ἴῃ 5δᾶ1η6 85 βρέγμα) 15 ῬΡΤΟΡΘΠΥ͂ 1ῃ6 

οἰποίριξ, ΟΥ 1Π68. ὈΡΡΕΙ ραᾶτί οὗἩἨ 1η6 ῃ684, ἔγοπῃ 1μ8 ζογθῃθαᾷᾶ 0 τη 8 
ΘΟΥΟΠΔ] Βαίυγθ, δηά 15 ἀθγινθὰ ἤὸπι βρέχω, “ ἴο ννοῖ,᾽) ““ἴο τηοϊβίθη,᾽" 

Ὀδοδαβθ [15 ρατί οὔ [6 ΒΟΏΒ 15 Ιοῃσοϑβί ἴῃ Βασάθηϊησ.---ἑστήκει. “Ηδ8 

Ββίοοα,᾽" ὦ. ε., ἢ 5 ἔδοΐ ἴῃ αἷτ, δὰ πὶβ μϑδὰ ἀθθρὶυ Ὀυτιθὰ ἴῃ ἔῃ 6 

5β8η4, 0πῈ}}} ἰῃ6 ΒΟΙΒ65 5ΒίγΌΟΚ Πΐτη, δπα [γον 1Π6 ὈΟΑΥ͂ ΟΥ̓ΘΥ. 

590-595. τοὺς δ. Ἀοίδηγησ ἴο Μαποὶδῦβ δηᾶ ΑτοΒ ΠΟΘ 5.--οκε- 

κληγώς. “Ἡδλνίηρ υἱἱογεα ἃ ἰουὰ ΟΥΥ.᾽ ΗΟΙΏΘΥΒ ΠΕΙΟΘ5 816 τε - 

ΦΠΘΠΠΥ τοργθβθηϊθα ἀοίηρσ [Πϊ5, 6 ὑτραα Οἢ, 85 ἴῃ 1ῃ6 ΡῬγεβθῃηίΐ 

δᾶ56, ὈῪ ἃ 1δε]ὶησ οὗ γβῆρθδποθ, ΟΥ ὈΥ̓͂ ΠΟΡΘ, ΟΥ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΘΥ 5ΞΙΤΟΠΚ 

ΘΙΠΟΙΟΏ.---ἧρχε σφιν. ““1,6ὰ {Πθτη." ΜδῚβ ἰΒ μθσθ δοσοιηρδηϊθα 

ὈγΥ Επηγο (Β6]]οΠ8) δῃηὰ Κυγάοϊτηοβ (ΤΌΓΩ]1). [π᾿ 1Π6 ΤΟυτί ἢ ΒΟΟΚ, 

ΠΟΎΥΘΥΘΙ (υ. 441), [Πῃ6 αἰἰοηἀδηίβ οὗ [Π6 σοά οἵ Ὀαί{1|6 γε δ Πη05, 

Ῥμοῦοβ, δηὰ Ετ|5.--- μὲν ἔχουσα Κυδοιμὸν, κ. τ. Δ. “5816, ἱπάδεα, 
Βανησ ἢ ΠΟΥ Π6 Τὰ 1655 ΤΌτηΟΪ: οὗ Ὀδί116. ΤΠ ἰυτ]ξ, ΟΥ̓ 

ὙΠ ὈΡΤΟΔΥ Οὗ τηοτίδ] βίσ δ, ἰ5 ΠΘΤΘ Ρουβοηϊῆθα ὈΥ ἃ ΤΌ ]655 ἀθιηοῃ, 

Ὑ}0 ἰ5 τηδᾶβ {86 οοτῃραπίοη οὗ Ββ)]οηᾶ.---ἐνώμα. “Κορὲ Ὀγδπα βῃ- 

ἴηρ."--φοίτα. “6 ταησρὰ ν»]Πα]γ." ΤῊΪΒ 15 τηθδηΐξ ἴο 6 ἃ βίσοῃβ 

ἴθττὴ Π6ΥΘ. ΟΟΙΏΡΑΙΘ (Π6 Θχρ απδίίοη οὗ Ἐπβίαι 5: μανιωδῶς ὁρ- 

μώμενος. 

896-600. τὸν δέ. Ἐδίδττιης ἰο Ἡδοΐου. Ὀ]οπιθάδ 15 ΘΓ ΘΌΓῚ 

Ρᾶτϑὰ ἴο ἃ ἔγαυύθιδσ, νη, δου ραββί πα Οὐοσ ἃ Ιοὴσ τουΐθ, ἅπᾶβ Ὠϊμη- 

Β6]Γ οπ 1068 ὈΔηΚ5 οἵ ἂγ' ἱτηρϑίπουβ τἰνϑ΄, ν ὨΙοἢ Ργου ηΐβ 8}} Γαυ ΠΕ τ 
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δάναποθ. Νοὶ Κπουΐηρσ, ἱΠπουθίοσθ, νηὶ 0 ἀο ἴῃ {Π}8 ΘΙΠΘΙΡΌΠΟΥ, 
16 υδηάθσου δὲ Ἰθησίῃ {ΓΒ ὈΔΟΪς οἡ 5 τοῦυῖθ. 5.0. Ῥϊοτηθᾶθ το- 

ἰγθαΐβ ὁπ ϑθμοϊάϊηρ Ἡθοίοτ.---ἀνὴρ ἀπάλαμνος. ““Α ΠΘΙΡ]655 τηδη,᾽ 
ἔ, δ.γ) ΟΠ6 ὙΟ ΚΠΟΥΒ ποῖ ψγηδΐ βίϑθρ ἴο [8 Κ6 ἴῃ 50. δ ἢ ΘΙΠΘΥΡΘΠΟΥ. 
Απαϊοροιβ ἴο [η6 1,α(1Π ἡπο}5 σοηϑεϊὶ. --οϊὼν πολέος πεδίοιο. Οοηβυϊε 
ποίθ οἡ θΟΟΚ ἰἰϊ., 14.---.ἁλαδὲε προρέοντε. ““Ἀπππηίηρ ΤΟΥνγαγᾷ ἴο 16 
508."--μορμύροντα. ““Ἀοδτίης δηὰ ὈΟΠΙΠΡ.᾽"---ἀνά τ᾽ ἔδραμ᾽ ὀπίσσω. 
“«Απᾶ ([Π9Π} τὰπ8. ὈδῸκΚ δραϊπ,᾽ ὃ. 6.) [ὉΠ5. Ὀδοῖς ΟΪΟΚΙ͂Υ ὕροη 8 
ΤΟΥΤΟΥῚ τοῦθ. ΟΌΒΘΙΥΘ {Παΐ (86 δογίβί ΠΟΘΙ γοίδυβ [0 νυν ἢδέ 18 δοῦυβ 
τοτηθὰ ἰῇ βυοῃ οα568 ἴο ΒᾶΡΡΘη. 

001-606. οἷον δὴ ϑαυμάζομεν, κ. τ. 5. “Ἰη ψΠαΐ ἃ ὙὙὰΥ ΠΟῪ ἀ0 
6 81} δάπηϊγο [6 ποῦὺ]6 Ἡδοίου, {παΐ Π6 'ἴβ Ὀοίἢ ἃ βρθατῖηδῃ δπὰ ἃ 
σΟΌΤΑΡΘΟΙΒ Ὑγα ΤΟΥ." ΟὈΒοΥνΘ {Παΐ {Π6 πϑυΐου οὗἉ οἷος ἰΒ οἴζθη 6η- 
ΡΙογϑὰ ἰπ ἱπάθροπάθηϊ ργοροβιτ0Π5 85 8η δάυθυθ, ἰοὸ δβχρῦθββ δάτηϊ- 

Ταῖϊοπ, ὑοη θυ, ὅζο.---αἰχμητήν τ᾽’ ἔμεναι. "ΓΘ ΘΟΙΏΤΩΟΠ ΡῬΓΟΒ56 σοη- 

βίγασίίοπ τνου]ὰ 06 ὅτι ἐστὶν αἰχμητής.---πάρα. ἘῸΥ πάρεστι.---εἰς γε 
ϑεῶν. “ΟΠ6, δ Ιϑαβί, οὗ {Π6 σοἕδβ.᾽"-- κεῖνος Ἄρης. ““ὙΟΠΑΘΥ ΜΑΥ8.᾽" 
--οὀὀὐπίσσω εἴκετε. “Ἐρίτοαϊ Ὀδοκννατᾷ." ἨΗδ τϑοογητηθπαβ {Π 6 πὴ ἰο 

τοίγθαϊ νυ ἢ ἘΠΟΙΓ 8665 ἐυγπθά ἰονγαγᾶβ {Π6 [06.---μηδὲ μενεαινέμεν. 
Τηπηϊεῖνθ ΤῸΥ 1Π6 ἱτηροσαῖίνθ. (ΟΟΙΉΡΑΓΘ γΈΥ56 441. 

611-614. μάλ᾽ ἐγγὺς ἰών. ΑΒ ἃ ἴ06. ΤῊΪΒ Βᾶπ|6 δχργθϑϑβίοῃ οἴϊθῃ 
ΟΟΟΌ͵Β ἴῃ ἃ ἔΓΙΘ ΠΥ 56Πη568.--ἰΑμφιίον. ΤῊΪΒ ΑἸρΐϊὰ5 τηυβὲ ποῖ θ6 
σοπίουπάρα νὰ 1ῃ6 ὁπ6 τηθηίοηθαᾶ ἱπ ὈΟΟΙ ἰΐ., 830, ἀπ ΨῆΟ 15 

{ῃθτα οδι θὰ τῃ8 βοῇ οὗὕ Μϑσορβ, δ πουρῇ ὈΟΐἢ ἀΡΡΘΑΓ ἴο Πᾶνθ 
ΘΟΙῊΘ ἔγοπι {ΠΠ6 5Β8ΠῚΘ ΟἸΕΥ͂ ; ἴον Ῥῶβυβ, τηθητὶ πο ΠΘΤΘ, 15 (Π6 58 Π6 

νὴ ἢ ΑΡΘΘΒῈ5 ΒΡΟΚΘη οὗὨ ἱπ θΟΟΚ ἰϊ., 828.---Σελάγου υἱόν. ΟὈΞΘΙνΘ 

τπαΐ ἴῃ βοαπηΐηρ, 1Π6 ἀἰρῃίποηρ υἱὲ 15 Βῃοτίθπϑᾶ Ὀθίοσθ {6 βασοθθᾶ- 
ἱηρ' γΟΥΘ].---ΠΤαισῷ. Ῥεδαβ νγὰ5 βἰἐπδΐθ Ὀθίνγθθῃ Τιδηρβδοῦβ δπᾶ 
Ῥατίομ, ἴῃ Αβϑία Μίπου.---ἀλλά ἑἕ. Ἐσφαϊναϊθηΐ ἴο ἀλλ᾽ αὐτόν.---ἢ γ᾽ 

ἐπικουρήσοντα μετὰ Πρίαμον, κ. τ. Δ. ““Οοπααοίοα ππέο θοίῃ Ῥγΐατη 
«πὰ ΠΪ5 Β0Π5, ῸΓ [Π6 ΡγρΟΒ6 οὗ Ὀτίπσίηρ' ΒΘΟΟΙΥ, ἡ. ἧ,, Ἰδὰ Ηΐτα το 
π5ββί Ῥυΐατη δῃηὰ ἢΐβ 5ΒΟ0Π8. 

615-620. τόν ῥά κατὰ ζωστῆρα, κ. τ. Δ. ΟὈΟΙΏΡΑΥΘ νΘΥΒ6 639, 564. 
--Ο᾿πὶ δούρατ’ ἔχευαν. ““Ῥουτοά Ὁροη Πἰπὶ ΒρΘΆΥ5.᾽"--λὰξ προςϑάς. 
“Ἡδνίηρ βίθρρϑα οπ Πἰπὶ τ ἢ 15 Π66].᾽ ΞΌΡΡΙΥ αὐτῷ. Ηθ ρδορὰ 

ἢἰδ8 66] ροπ [η6 ἀθαὰ Ὀοάγυ, 'ἱῃ οὐάθυ ἴο θ6 Ὀθίζου 8016 ἴο ἄγαν οὔξ 

[Π6 ΒΡΘΆΥ.---οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα δυνήσατο, κ. τ. Δ. “Βαυΐξ ἢΘ ψὰβ ποΐ 
{ΠΘΥΘΌΡΟΠ 8016, ΠΙΟΥΘΟΥ͂ΘΙ, 0 (6 Κ6 ἀΥΤαῪ {ΤΌΤ᾿ ἢΐ5 ΒΟ ΪΘΥΒ ΔΗ͂ ΓᾺΪΓ 

ΔΥΤῺ5 Ὀ65 465 ((Π]15),᾽ 1. 6.,) ἢ6 νγὰ8 ΟΠΪΥ 8016 ἴο ΓΘΟΟΥ͂ΘΓ 8 Οὐ ΒΡΘΔΥ, 

πού ἴο βίγὶρ ΔΠΥ ρατὲ οὗ [η6 οοῦρβθ. Οὔβθυῦνθ ἤοῖΘ {π6 δάνθτσθϊαι 
086 οἵ ἄλλα, δηὰ σοηβοὶ Καλπεῦ, ὁ 714, 2, Ρ. 335, .7ε1{.----ἐπείγετο 

“68 νγὰβ παγὰ ργϑβδβθᾶ.".---ἀμφίθασι, κί ατερήν. ““ΤῊΘ νἱροότοὺδβ ἀ6- 
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ἴδπ6 6." ΟΡΒϑῖυϑ ἰπαΐ ἀμφίδασιν ὮΘΥΘ ΡΓΟΡΘΙΙΥ ΤΟΐδΓ5 ἴο ἃ σοὶῃρ ΟἹ 

νγαϊκίηρ ἀτουμα ΤῸ 1ῃ6 Ργροβθ οὗ ρτοϊθοϊίίησ. ΟΟΙΏΡαστα ποίθ θη 
ΒΟΟΚ 1., 37, 8. υ. ἀμφιδέθηκας.---ἐφέστασαν. ““ ϑίοοα ἀραϊηβί Πἰπι.᾽"-α 
ἀπὸ σφείων. ἙἘφαυϊνα]οηΐ ἴο ἀφ᾽ ἑαυτῶν.---ὁ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη. 
ΟΟΠΊρΑΓΘ θΟΟΚ ἰν., 5635. 

628-681. Τληπόλεμον Ἡρακλείδην. ““ΤΊΘΡΟΙ]ΘΠΊ.5, Βοη οἵ Ηρτ- 
6]65." ΤΙΘΡΟΙΘΙΠῈ5 νγὰ5 50η οὗ ἨἩθΊΟΌΪ]65 ΕΥ̓͂ Αβίγοομθα, ἀδυσῃίου 

- Οὗ ΡΣ ]Δ5, δοοοτάϊηρ ἴο ΗοΙηοΓ; θαΐϊ, ἀσοοτάϊηρσ ἴο ῬΙπάδτ, ἢΐβ τοί ἢ- 

ΕΥἾἶΒ ΠΑΠῚΘ νγὰβ Αβίγαδιηθα. Ηδνυὶηρ δοοιἀθπίδ!ν ΚΙΠΘα ἐῃ6 τηδίθυ- 

Π8] ὕπ0]6 οὗὁὨ 5 ζαΐ ΠΥ, ΠαπΊοΙυ, 1, Ἰουτηπηἶα8, Β6 ἢθὰ ἰο ἘΠοάδ65, θ6- 

ΘΔ Κὶπρ' ἔῃ6 16, ἂπα 1ϑὰ 1η6 ἈΠΟαΪΔΠΒ ἰπ Πἰ πον 5ῃ1Ρ5 δσαϊηβὶ ΤΥΟΥ 
(ΒοΟΚ 11., 653, 5ε44.)---Σαρπηδόνι. ΟΟηΒΌ]Σ ποὶθ οἢ συϑῦβθ 47]|.-- 
Μοῖρα κραταιή. ““ῬΟΜ ΘΙ ζαΐ6,᾽" ἢ. 6.. ποΐ ἴο Ὀ6 ταβἰβίθα. Ἠθδ νγὰβ 

ζαϊοα ἴο [411 ἰπ ἐῃ158 Θποουπίθυ ὈΥῪ ἐμ μαπᾶ οὗ {ῃ6 1, απ ῥτΐης6.---- 

υἱός υἱωνός τε. ϑατρθοάοῃ [Π6 50η, ἃπᾶ ΤΊΙΘΡΟΙΘΙΏμ5 [η6 σταηάβοῃ, οὗ 

7ουβ. 

699-657. Σαρπῆδον. ΤΩ νοσδίϊγθ οὗ Σαρπήδων, σεῃ. Σαρπῆδον- 

τος, ἃ Κἰπάτϑα ἴοσγτη τ ἢ Σαρπηδών, σοη. Σαρπηδόνος, (Π6 γοσδῖῖνϑ 

οὗ Βῖοἢ Ἰαϑί νου] δ6 Σαρπηδόν, ννὶτἢ 1Π6 δρυΐ οα 1Π6 ἢπαὶ 501}14- 

Ὁ16. (Τλίογβολ, ὁ 197, 58.) ΤἼΘ ποτηϊπαῖίνθ Σαρπήδων ἰ5 ποῖ, πονν- 

ΕΥ̓ΘΙ, υ86ἃ ; Ὀυϊ ννγ8 ᾶγυϑ {Π6 σϑηϊίνθ Σαρπήδοντος ἴῃ 1... ΧΙϊ., 579, 

δηὰ 86 ἀαίϊνα Σαρπήδοντι ἴῃ 1Π]., ΧΙϊ., 392.--- βουληφόρε. ΤΠΘ ερὶ- 

τοὶ βουληφόρος 15 ΘΟηΒίΔΠΙΥ ΔΡΡΙΪΘα ἴο ΡΓΪΠ665 ἃπα Ἰθδάθυβ. Οοπι- 

ῬᾶτΘ ὈΟΟΚ 1Ϊ., 94.----τές τοι ἀνάγκη, κι τ. Δ. ““ὙΥΠαΐ ΒΕΟΘΒΒΙΓΥ 15 ἔΠ6ΓΘ 

ΤΟΥ [ῃ66, Ὀθὶηρ᾽ ἃ ΙΔ ἱποχρουϊθηοθα ἴῃ ἢρῃϊΐ, ἴο θ6 ογοποἢϊησ ΠΟΙΕ ἴ" 

ἧ. ε.. Παΐ τί ἔμποὰ ἀοίϊησ ΘΙ ἴῃ 1η6 ἢρῃϊξ, ΤΟΥ τ ΒΙΟἢ ΤΠ σον ΤΑΥ͂ 

ΘΙ Ιησ5 δηᾶ ἰῃγ νηΐ οἵ δβυρϑύίθμοθ θοΐἢ στϑηθσ [ῃ66 50 υηξίῖ-- 

πολλὸν ἐπιδεύεαι. ““ἼΠΟα τ [ὯΥ ἱΠίΘυ Ιου ἴο.᾽" ΜΟΥ ΠΠΊΘΤΑ ΠΥ, “ἸΠοὰ 
νγαπίθβί τηθ0ἢ οἵ," --ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων. ““Ἰῃ 1Π6 {ΠΠ|6 οὗὨ [0γ- 
ΤΩΘΥ ΣΏ6Π, ὁ. 6.5) ΔΤΩΏΟΠΡ ΤΌΤΓΩΘΙ σοπογαΐϊΐομβ. ΟὈΒοευ ἐμδΐ ἐπί ἢ 

[186 σοηϊτῖνο Ξ οἴδῃ διηρὶουθᾶ, ἃ5 Π6ΥΘ, ἴῃ ἃ ἔθιῆρουδὶ 56η86:; 1Π6 

{6 θη ἀηγτΐησ ΒΔΡΡΘΠΒ ΟΥ Θχὶβίβ Ὀθίηρ σοῃβ θυ δἃ5 ἃ 5ρᾶ08 

ΟΥ 8ροΐῖ ΏΘΎΘΟΙ 116 δοίϊοη τοϑίβ. (Καλπευ, ᾧ 639, Ρ. 362, «εϊ{.) 

638-047. ἀλλ᾽ οἷόν τινά φασι, κ. τ. Δ. “Βαϊ ψνῃᾶαΐ Κἰπά οὗ ὁπ6 ἀο 
ΤΠ6Υ 540 ἰπαΐ {86 τη] ἨΘΙΟΌ]65 νν88, ΓΩΥ͂ ὈοΪα-5ρ τ θα, Ποη-50}}- 

οἀ (δῖῃου 1 ΟὈΒουυα ἐπαὶ νγθ ἤν ΠΟΥ, ἴῃ ἀλλ᾽ οἷον, [ῃ8 τοδάϊησ 

οὗ Ατιβίδγομυβ, δπὰ οὗ Ασβίορῃδηθβ οὗ Βυζαπίϊυση, 0 τϑρατγὰ 108 

᾿νοσὰβ 85 Τοσιηΐϊησ 8ῃ Θχοϊδιηδίίοη ; δηα {Π6Ὺ Δ͵Θ 10] ον δα ὈῪ ὙΥ̓ΟΝ, 

Ηδυπθ, 055, ϑριίζηθυ, ἄο. ὙΠ ἴνγο οἴμϑσ σϑδάϊηρβ, ΠΆΤΊΘΙΥ, ἀλ- 

λοῖόν τινα, δῖναι ὈΥ ΤΥταππηΐο, πᾶ ἀλλ᾽ οἷον (ἰ. 6.» μόνον) ὉῪ ΝΊοϊδβ, 
816 ἀββθσυθα!ν ταοὐθοίβα.--- βίην Ἡρακληείην. ΤαΐοΥΑΠΥ, “16. Ηθὲ 

οὐ] θη τηϊρηϊ.᾽" Οὐοτηρατα Ὀοοῖκ ᾿ἰϊ., 108. 



ΝΟΤῈΒ ΤῸ ΒΟΟΚ ν. 3609 

ὅς ποτε δεῦρ᾽ ἐλθών, κ. τ. Δ. ὙῊΘ Τϑίδυεσιθθ ἰβ ἰο 1π6 σαρίυσο οὗ 
ΤτοΥ ὃν Ηδθγουϊθβ. ΤῊΘ θτὸ μα οἤδγθὰ ἰο ἀθ νον Ἡδϑβίοηθ, ἀδυρῃ- 
16 Υ οἵ μαοϊηθάοῃ, ΘΠ 8506 νγὰβ8 Θχροβϑὰ ἴἰο {ῃ6 568-ΤὩ ΟΠΒ06Υ, ἱγ ΠΟΥ 

Γαἰμοὺ νουἹὰ σὶνθ ἢἷπὶ (Πῃ6 βίθθαβ ν]οἢ ΤῸΡΙΘΥ μδὰ ργθβθηϊθὰ ἰὸ 

ΤΤΟΒ 85 ἃ σοΟΙρΡΘηβαίίοη ΓῸΥ 1Πη68 1088 οὗ 8 Βοὸὴη Θδηγιηθᾶθ. 1,8- 
οἴηθάοῃ αδβϑϑηΐϊθά, δηπὰ Ἡθγοῦϊθβ 56} 1η6 ΤηΟΠΒΙΘΥ δηὰ ἀοὶγοτοὰ 

Ἡδβίοηθ ἢ Ὀὺΐ 186 1410 }16858 τη το τϑίμιβϑα 0 Κορ πΐ5 νγογᾶ, δπὰ 

Ηδτου]θ5. ΠΟΘ Ὸ ΡΟ 88 16 ἀὐνγᾶῦ, {πγθαιϊθηΐηρ 10 ΥΘΙΌΥΠ ἀπ ΤΔΚ6 - 

ΓΟ ΤΊΟΥ. Ηδ ἀϊά 50 τϑίυση, δἰθυ {Π6 Ρϑυζοσιηδησθ οὗ 4}} ἢ15 
στθαΐ ἸαθΟΌΓΒ, νυν ἱ ἢ ΙΧ γ6556}8 δη ἃ 5118}} Ὀδ πὰ οὗἉ [Ὁ] ον υβ, δο- 
οογάϊηρσ ἰο Ηοϊηθῦ ; θὰ ἢ οἰσαΐθθη ἢἤιγ-οαγθὰ βῃΐρβ, δοοοσγάϊησ 
το Αρο!οάοτῃβ (ἰ., 6, 4. Οοηβυὶ Πευηπε, αὐ ἰος.). Τιαὐτηθάοπ νγὰ5 

βαίη, δηὰ {ῃ 6 οἰἵγ ἰδκθὴ ἂπά βαοκβά. ΕΎοΙ Ηοιηθυ᾿ Β ἰδσαδρο, πὸ 

Ρίδοθ νοι ὰ ἀρρθδυ ἴο βάν θθθη ἀβδβίσχογβᾶ; ϑίτγαθο, ΒουΘΥΘΥ, 58 05 

10 νγἂ8 ΤΏΘΤΘΙΥ ΡΠ ΘΥθα.---ὲξ οἵῃς σὺν νηυσί. ““ὙΥ 1} 5ΒῚΧ 5ῃ1ρ5 δ'ομθ. 
ΟὐΙΏρΡΑΥΘ ΡΥΘυΪΟῸ5 ποίθ.---χήρωσε δ᾽ ἀγυιάς. “Απηὰ νίιάονγοᾶ "5 
Βίγϑοίβ.᾽" Οοιωρασθ Υἱγρὶ (Ξπ., Ὑἱὶ.,. 611), “ ἐαηι ταῖ5 οἱάιιά58εὲ 

εἰσιδιι5 εἰγδεηι.᾽ ν 

κακός. ““Οοννγδγαϊν.᾽ ---ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί. ““Απάᾶ {ΠΥ ἰογ665 
16 νγνδϑίϊηρσ ἀὐγαῦ." Οὔβουνϑ ἰπαὺ ἀποφθινύθω 15 ἸΘΤΘ ΘἸηρΙουθὰ ἴῃ- 
ἰγδηβι νον, 85 ἴῃ ὈΟῸΚ ἰἱ., 846.---ἀὡηΚ͵χκαρ. “ΧΑ ἀθίδθησε.--πύλας 

᾿Αἴδαο. περήσειν.. ““ ποὺ 1 Ρᾶ58 ττουρσὶι 1η6 σαΐθ5 οὗἩ Ρ]υίο." 
Ἐᾳυϊναϊθηΐ 0 16 5ἰ τ ρ]6 ϑανεῖν. 

048-654. κεῖνος. “ὙΠαΐ Ποτο.᾽" ---ὠἀνέρος ἀφραδίῃσι, κι τ. Δ. “ἙΎΘΙΩ 
1τῃὴ6 ἱποοῃδίἀογαΐθ οοπάποΐ οὗ ἢ 6 τηδῃ, (ἢ 6 τοπουννηθᾶ 1μδοϊηθάοη.᾽" 

Κρίουγίπηρ ἴο ἐῃ6 ΤῸ]Υ οὗ 16 τη πάτο ἴῃ Ὀτθακίηρ ἷβ οτὰ τὸ Ηρτ- 

ΟὈ]65.--οὖῦς ῥά μιν εὖ ἔρξαντα, κ. τ. Δ. “ὙΠΟ, ΠΑΠΙΘΙΥ͂, 45581168 Ὠίῃ. 

Ψ ἢ ἃ ΠΑΥΒἢ ΒΡΘΘΟΝ, θη ἢ6 μδᾶὰ ἀοῃθ ᾿ἰπὶ 5ΞΟΥΥΪΟΘ,᾽ ἐ, 6..) 1π Τ65-᾿ 

σαϊηρσ ἰδ ἀδυσῃίθυ. τηλόθεν. Ἰτηπηθαϊ αἰ  Υ ργθυίοῦβ ἰο μἷ5 Ττοΐδη 
δχρϑαϊιίοη, Ηδγου]θ5 μαᾶ θη βαυυΐησ ΟἸΡΠΔ16 ἴῃ Πγᾶϊα. Ηἱβ (0]- 

Ἰονν 5, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, ὑγ Υ6 οο]θοίοα ἔγτοπι ατθθοθ.-- -τεύξεσθαι. “ὙΠ 

6 Ὀγουρῃῖΐ δϑουΐ." ΤΠ Γαΐιγ6 τη 4]6 ἴῃ ἃ ρᾶββίῦθ 856η56. (Οοτη- 

ΡᾶτΘ. Καΐηπεν, ᾧ 864, 4, μ᾿. 19, .1ε1{.)--ικλυτοπώλῳ. ““ ἙΔΙΏΟΙ5 ΤΌΤ ΗΪ8 

ΘΟΟΓΒΘΓΒ.᾽) ΟὐΟἸΏρΑΓΘ 1ῃ6 5οῃο]αβί ; ἐνδόξους ἵππους ἔχοντι. ΤῊΘ 

δοά οὗ 1Π6 ἸονγϑῪ νου] 885, {κ [6 οἵ θυ ἀθί165, ἢ 15. ομασίος ἀγανῃ 

ΒΥ ΘἰΓΠΘΥ ἰνγο ΟΥ̓́ΤΟῸΥ Ποτβθβ., ῬΧΟΌΔΟΙΥ 1Π 8 τθργθβθηΐδίίοη ἅΓΌ50 
τοῖα 1ῃ6 ἸΙασϑμι οὗ [η6 δϑάαοιίοη οὗ Ῥγοβθυρίπα, Οὐ 686 σᾶυθ σίβθ ἴὸ 

ἴϊ. ΟΟΙΏΡΑΤΙΘ Δἤψηιη. ἵπ ΟεΥ., 808 ; γο55, Μγιλοὶ. Βτ., 38,1, Ρ. 185. 

θδῦ-602. ἀνέσχετο. “ Ἀαἰδ64,᾽" ---μαρτῇ. “ΑἹ 1ῃ6 5Βδῖηθ 1ῆ0- 
τοθηΐϊ." --ἥϊξαν. ““ΕἸΘνν ἐοτί ἢ." --εκατ᾽ ὀφθαλμῶν. “ον ὑροπ εἶ 
εΥ68." --ΟΑεὐλήκειν. ὍΠΘ γτοδάϊηρ οὗ Αὐιβίαγονιιβ, ἱπβιθδα οὔ ἐπθ δοΐῃ-- 

γηοη βεδλήκει, ἀπ δἀορίθα ὈΥ 1Π6 Ὀ6βί οἄϊέογβ. ΤῊΘ Τοπίδηβ ἴογα 
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οἂ 186 ρΙυροτίδος δοίϊνο, ἴῃ 186 ἢτγβί ρϑύβοῃ, ἴῃ εα, δῃᾶ ἰπ 1ῃ6 {μιγὰ 

ἷπ εξ ΟΥ εεν. ΤῊΪβ ϑπαϊηρ ἴῃ εἐν ὈΘΟΆΓΤΗΘ εἰν, οὔ βίο ἢ 1[Π6 ριθβθηΐῖ 
τοδᾶϊηρσ ἰ5 8η ἰπβίδῃοθ, ἀπά 15 Βυρρογίϑα, 4150, ὈῪ 1η6 πηροτίθοξ 7σ- 

κεν ἴπ ὈΟΟΚ {Π]., 388. (Τλίογδον, ὁ 211, 82; Βιρίέπιαπη, ὁ 108, Ρ..198, 

εὦ. Ἐοὐϊπξοη.)---διέσσυτο. “δά 5ρθὰ 115 νγὰν {πτου ἢ." --μαιμώωσα. 
“«Ουϊνογίηρ ἡ] ἢ ΘΑΘΘΓΠ6585.᾽ ---ὀστέῳ ἐγχριμφθεῖσα. ““ Ἠανίηρ ὈΘ6η 

Τογοϑᾶ οἷοβθ ἴο {πηΠ6 θοη6." ---πατήρ. ““ΗΠΐ5 ΓΑΙ ΠΘΥ,᾽" ἐ. ε., 1ουθ. ---ἔτι. 

- 46 511}. Ηξβ Ε]] αὖ 1αϑύ ὈΥ 1Π6 μαπά οὗ Ῥαίτγοοϊ! υβ. 
“664-607. βάρυνέ μιν. ““ ΙΒίγοΒβΒβοα Πϊτη." Οὐοτῆραγθ {π6 1, δίϊη 

»τανατὶ πυ7ὠἱἱπετε.---:λκόμενον. ““Ὄγασρθα (Δ ΠΘΥ ΠΩ). ΤῊΪ5 Θχρ]αἱηβ 

βάρυνε. ΤῊ 5Βρθατ- ϑδᾶ νγὰβ βίοκὶπρ ἴῃ 1η68 νουπά, δπὰ {Π6 βῃδῖϊ 
σοίτηρ ἐγ θα δ᾽οησ 1Π6 στουηᾷ.---ἐπεφράσατ᾽ οὐδ᾽ ἐνόησεν, κ. τ. λ. 

“«ἸΤῸΟΚ ποίϊοθ οὗ, οὐ ἱπουρῃὶ οὗἩ ἀγανίηρ ουΐ οὗ 5 Τηϊσῃ, {ῃ6 ἀ5ῆθῃ 

ΒΡΘΑΥ; πο Ὺ Ὀδίησ ὈΌΒΙΥ οησαρθά, ἰῃ οΤάΘΥ ἰμαΐ ἢ6 τηϊσῃΐ τηουπηΐ.᾽-- 

ἀμφιέποντες. ““ΤΏΘΥ ΜῈΟ αἰΐθπαθα ἢ]Π|.᾽" 
610-678. τλήμονα ϑυμόν. “Α 5Βἰοαάσίαβί 508].") (ΟΟΙΏΤΠΟΗΙΪΥ 56ϊά 

οἵ ὉΠγ5585.---μ᾿αΐμησε. ““Υ ἃ5 ἀρϊἰαϊθα." Ηθδ νν»ὰ5 ᾿ῃβρίγθα συ ἢ 8η 

ΘΆΡΟΥ ἀαϑίτα οὗ ἀνθηρίηρ {Π6 ἀθαῖ οὗ ΤΊΘΡΟΙΘπηυ5. ΟΟΠΊΡΆΓΘ μαι- 

μώωσα, ἴῃ ψΘ6ΙΒΘ 661.---κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν. ΟὐΟπΒΕΪ ποία ο 
ΌΟΟΚ 1., 193.---προτέρω. ““ἘΔτίΠοΥ.᾽.--ἢ ὅγε τῶν πλεόνων Λυκίων, κ. 
τι. “01 ψβθίῃου ἢΘ [ῸΓ ΒΪ5 ρατί Βῃου]ὰ [8 Κ6 αὐνδὺ ᾿ἰ 8 ᾿ΤΌΤα ἔῃ 056, 

{86 τηδ]ογν οὐ ἢ 6 ΙΓ, γοϊδηβ." ΤῊΘ ΡΙΟΠΟΙΏΪΠΔ] ἴΌτοΘ οὗ τῶν 15 51}} 

Δρραγθηΐ δβύβῃ μβῖβ. [Ιἢ ἰδΐθυ ατοαῖ, τῶν πλεόνων σομηθπΘ υγουἹᾶ 
τηθ8ῃ ““{Π6 ΠηΔ]) ΟΥΤγ.᾽ (Οοτρατο Νιρεϊδθαοι, Εχοιτς. χὶχ., Ρ. 825.) 

--οοὐδ' ἄρ᾽ μόρσιμον ἧεν. ““Βαΐ πού ἱΠΘΥΘΌΡΟΠ νγ88 1{ ἔα 64." Τί νγᾶβ 
ποΐ ἀδϑεϊηθα ἀηΐο ὕΠ]γ5565 ἴο 514 Ὁ Ξδυρθάοῃ ; {}15 ννὰβ γθβουνϑα [ῸΓ 

Ῥαίγοοιαβ. (1]., χυϊ., 419, βεφᾳ.)---τῷ ῥα κατὰ πληθύν, κ. τ. Δ. ““Οἡ 

{πὲ δοσοσπΐ, {πϑγθίοσθ, Μίποτνα αἰγθοίθα ἢἷβ αἰϊθπίίοη ὑπίο {Π6 

τηδὶη Ὀοαγ οὗ {πΠ6 Τ᾿ γοϊδη5." Μίπηοενα νγὰ8 δβρθο αν  1Π6 σαΐϊάθ ἀπά 

Ρτγοΐθοίσαββ οἵ Ὁ]γ558685.---Αλκανδρόν ϑ᾽ “Αλιόν τε, κι τ. Δ. ΟΟΙΉΊΡΑΓΙΘ 

ὙΙΓΡῚ], ΖΈπ., 1χ., 67 : ““ Αἰοαπάτιηιχιε Ηαϊϊεπιψιε ἸΝοδηιοπαφιε Ῥτῳ- 
ἐαπίπφιιε.᾽" 

679-688. ἔτε πλέονας. ““ 5111 Τηογ6."--- δεῖμα φέρων Δαναοῖσι. 
“« Ὠγηρίπρ ΤΘΙΤΟΥ ἴο {Π6 ατθοκβ." ΤῊΪβ ἰβ [Π6 ΟΠἹ]Υ ἰπβία ποθ ὑγΏΘΓΘ 

δεῖμα ΟΟΟῸ͵Β ἴῃ ΗΌΙΏΘΥ ; 50 ἰπαᾶΐ [Ὁ ΓΟΥΠῚ5 ΠΟΙΘ Ὑγηδΐ 15 Ἰθο ΟΠ 

οΔ]16α ἃ ἅπαξ εἰρημένον .----χάρη οἱ προςιόντι. “45 ἀο]σῃ θα αἵ ἢΪ5 
ΔΡΡΙΌΔΟΙ.᾽" ΟΌΞΕΙΥΘ {Παΐ οἱ προςιόντι [2118 ΠΘΤΘ ὑπάου 1Π6 μθδά οὗ 

(86 ᾿ηδίτατη 8] ἀαίνθ. (Καλπεν, ὁ 607, Ρ. 2338, 761.) 

084-688. Πριαμίδη, μὴ δή, κ. τ. Δ. ϑαγρθάοῃ, ἴῃ 1{Π15 δά άγ655 ἰὸ 

Ἡδοΐου, τορσατὰβ ἢΐ5 ἀθαίῃ 45 ᾿πϑυϊ8016, ἀπ ΤΠΘΥΘΙΥ͂ τοαυδβῦβ οὗ ἐμαΐ 

ὙΡΔΥΤΊΟΥ τῃαΐ ἰδ ΘΟΥΡΒΘ ΤηΔΥῪ ποὶ [Δ] ἰηΐο 1Π6 μδηα8 οὗ ἴη8 ΟΥ̓ 6 ΚΒ.-- 

ἐπάμυνον. ““ΘΌΘΘΟΙΓ Πἠ6.᾽ --ἔπειτά με καὶ λίποι αἰών, κι τ.ιλ “Αἴ 
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ὙΥνγαγἃ ΓΊΔῪ ΕΠ θύῃ 4υἷξ Πη6 ἴῃ γΟῸΤ οἰΐν,᾽ ἐ. ε., δηὰ θη γοὰ 

Ἰᾶνθ Γοβουθα ΤΥ ὈΟΑΥ͂ ΤΌ] 1η6 106,1 1} ἀϊθ σοῃίθηϊ ἰῃ ὙΤΟΥ͂.--- 
γνὐκ ἔμελλον. “5 ποὲ ἀδβιεϊπθα." 
690-694. παρήϊξεν, λελιημένος. ““ἘἈπΒηθα ὈΥ, 11 ΘΑΡΘΥ {6 6] 155. 

ΦΌΒΘΥΥΘ {πᾶΐ λελιημένος ἰ8 ἸΘΥΘ υβθὰ ΔΟΒΟΙΌςΘΙΥ, {ΚΘ πη δαϊθοίίνο, 
δηὰ ἰῃδἱ παρήϊξεν ἰΒ ἴο Ὀ6 σοπδίτυθα ν» ἢ ὄφρα τάχιστα ὥσαιτ᾽ .---εἶσαν. 
““ Ῥ]αοοα.᾽ ΤἼΊΘΤΑΙΥ, “ βθαίθα." --φηγῷς. ΤΠΘ φηγός νγὰ8 ἃ Κἰηὰ οἵ 
“ΔΚ, Ὀθαυίηρ 8ἃη ΘβοῦΪΘηΐ ΔΟΟΤΠ, δηἃ νγὰ8 βδογϑὰ ἴο ἴονθ. [ΐ ἰ8 

ΦΥΟΌΔΟΙΥ 1Π6 φιρεγοιι8 δβοι5 οὗἉ ΤΠ 6685, πα τηυβί ποῖ θ6 οοπίουπάρα 

ἢ ἐῃ6 1 αὐϊπ ἔασιιδ, ΟΥ Ἰηοάδστη “ ὈΘΘΟΝ,᾽" ἐῃουρἢ ἴΠ6 Ππᾶγη65 816 

ἰἀθητ 6], ΤῸΥ 1Π6 ἔγαϊξ 8 οὗ ἃ ἀιἔδυθηΐ 5Π40Ρ6.---ὧσε ϑύραζε. “68 
(οτοϑὰ ουτἢ,᾽ ἐ. δ.. ἄγονν Γοτ ἢ. [1 ΈΘΥΑΠΎ, “ἢΘ Τογοθὰ οὐἱϊ οὗ ἀοοΥ8.᾽ 

695-698. τὸν δ᾽ ἔλιπε ψυχή. ““Ἡϊΐπη {ΠΟΘΥΘΌΡΟΠ 4}1 δηϊγηδίϊοη 

Βίγαϊρῃΐνναν Θἤι,᾽) ὁ. 6., 6 βυγοοηθα {ῃ6 τηοτηθηΐ Π8 ΞΡΘΑΥ νγἃ8 6Χ- 

ἐγαοίθα, 'π ΘΟμΒΘαΌΘΠΟΘ οὗἉ [Π6 τυβὴ οἵ Ὀϊοοᾶ {παΐ ὉΠονγοᾶ. [πῃ 1Π6 

ΡΟΡΌΪΑΥ Ὀ6]ἸοΥ, ἤθη βυγοοπίηρ ἸΟΟΚ Ρ]δ66, {Π6 500] οἵδ 1η6 ὈΟΔΥ ἴοτ 

ἃ Ῥοῆοα, ἀπε} ἐη6 ᾿ἱπαϊν θα] τουϊνθά. Ηθποθ ἐῃ6 Θχργθββίοηβ λεέπο- 
θυμεῖν, λιποψυχεῖν, ““ἴο ΒνγνοΟη." Οπ ΟἴΉΘΥ Οσοδβίοηβ, ΠΟΎΘΥΘΥ, 
[Π15 58 Π|6 ΦΌΤΤη οὗ Θχργθβϑίοη τη 8Π5 “10 ἀΪ6.᾽". --αὗτις δ᾽ ἀμπνύνθη. 
“Βυΐ ΒΘ ἀραΐῃ τοϑρίγϑὰ."---περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο, κ. τ. Δ. ΤῊΘ ΟΥ̓ΔΘΥ 
οὗ οοπβίγαοείοη 15, πνοιὴ δὲ Βορέαο ἐπιπνέουσὰ περὶ ζώγρει ϑυμὸν κα- 
κῶς κεκαφηότα, διὰ ποί ζώγρει (αὐτὸν) κακῶς κεκαφηότα ϑυμόν.---κακῶς 

κεκαφηότα. ““ ῬΑΠΕΪΠρΡ᾽ ΤΩΙΒΘΟΙΔΌΙΥ,᾽" ἐ. 6., αἱ 115 1αβὲ σᾷβρ. 
6099--108. ὑπ’ ᾿Αρηῖ. ““Βοπρδίῃ {ῃ6 ργονγθββ οὗ Μδγ5,᾽" ἑ. 6., θ6- 

ἴογθ Μαγϊβ.---ὖὔτε ποτὲ προτρέποντο, κι τ. Δ. ““ΝΕΙΓΠΟΥ δὲ 8ΔΥ {πὴ 
Ὑγ6Υ6 ἰυγηθα Γοτνγασγὰ ἑἰονναγάβ [Π6 ὈΙΔΟΚ 5} 105,᾿ ἐ. 6.7 ἔΠ6Ὺ Κορί τϑ- 

ἀτϑαϊίηρ νυ ἢ ἘΠῚ 665 τονγαγβ 16 ΘΠΟΙΩΥ͂, ἀπὰ ἀἰά ποὶ χη ΠΟΘΙ 
θ86Κ5 ἴπ ἢϊρηϊ.---ἀὀφντεφέροντος. ““Ὁϊα [ΠΥ αἄνδηοθ δρσαϊηβὲ (ἘΠ ΘΓ). 
--οΠΟς ἐπύθοντο, κ. τ. Δ. “ὙΠ 6η {ΠΟΥ υὑπάοηβίοοα ἐπαΐ ΜΔῚΒ ννὰϑ 

στ 1ῃ6 Ττο]Δη5.᾽ --ἐξενάριξαν. ΤῊΘ οοτάτηοπ ἰοχὲ μᾶ5 ἐξενάριξεν, 

γγΒϊοἢ Πα5 [Π6 Δ ΠΟΥ οὗ Βοῖη8 οὗ (6 Μ55., δπὰ οὔ Ἐπβίδιμϊαβ. 
Βαΐ ἐξενάριξαν 15 {π6 τοδάϊηρ οὗὨ ΑΥβιάτομυδβ, ἀπά 15 ἀρρτουθὰ οὗ ὉΥ͂ 

Βοπίϊου, Ηθυπθ, ϑριἐΖη θυ, ἀπ οἴμθυβ. [Ὁ 15 4150 βυρροτίϑα Ὀγζ σοοά 

Μ55. 
η05-710. ᾿Αντέθεον Τεύθραντ᾽, κ. τι Δ. ΤῺ ΑὙΘΘΚΒ τηθηίϊοηθᾶ ἃγΘ 

ὈΠΚΠΟΜΤΗ.---ἐπὲ δέ. ““Απα τηοτθουοϑσ." ---αἰολομίτρην. “ὙΠ ἤθχ- 
ὧ]θ θ61:,᾽ ὁ. 6.. ἢ ἃ θ61 οΥ μέτρα ἴῃ Ὑ ΒΟ. μ6 οΟυ]ά ΘΑΒΙΪΥ͂ ΠΊΟΥ͂Θ, 
ἀπ νυ ῃΐοι, ἔτοτη 115 ΒΌΡΡΙΘη655 δηὰ Πθχ ιν, γἱϑ]ἀθα ἐο {ἢ 6 ̓ Ῥτθ585- 

ὯΓ6 οὗἉ δἰ Ρδαῖβοῃ. ΤὴΘ τηθδπηΐηρ οἵ αἰόλος ἰπ 1ῃ18 σοηρουπᾶ [85 
θ6θῃ γγ6}} βϑέι θὰ Ὀγ Βυϊτηᾶπη. [Ὁ 85 πο ΤΘίθυθ 66, 85 885 Ὀ6 6 
δΟΙΏΙΠΟΙΙΪν Βυρροβθα, ἴο ΔηΥ ἰάθα οὗἉ υϊοκ- ομδηρσίηρ' ἀηὰ ναυὶθα δϑὶ- 
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ΟἿΓ, θαΐ ΞΙΠΏΡΙΥ [0 ΞῈΡΡΙΘἢ655 δηᾶ Ποχ ἢν. (1 εαιϊ., Ρ 66, εἄ. δἸσλι.) 
ΔΒ τοραγάβ {Π6 μίτρα ἰἰ56]17, ΘΟΠ5Ὲ} ποίθ οὴ ὈΟΘΟΚ ἰν., 187. 

Ὕλῃ. Ζεποδοΐῃβ τ τοῖα Ὕδῃ, θδοᾶυβα Ὕλῃ ἴῃ ΒΟΟΚ 1ϊ., 600, ἰνὰ8 
τ [86 ᾿π|118] σόνγεὶ Ἰοησ. Βαΐ {Π6γ8 1ῃ8 γόυνεὶ 15 Ἰβῃριμεηθᾶ δγ 18 

. δΙΞῖ5β, ΠΘΓΘΑ5 ΠΟΙ ἰΐ Π85 115 παΐυγαὶ φυδηΐξγ. ΟΟΠΞΕΪζ, αἶβο, 186 

Μϑηΐοθ βομο]αβί, ἀπὰ Ἐπβίαϊῃϊαβ (697, 8). Ηγάθ, ᾿πούθουοσ ἰβ5 ἃ 

ΟἿΕΥ ἴῃ Τγάϊα, ΘΙ 685 ΗΥ]8 15 ἴῃ Βοθοιία. (δέγαῤ., ἴχ., ». 4υ7.)-- 

μέγα πλούτοιο μεμηλώς. ““ΟΔΥΏΡ ΦΥΘΔΙΙΥ ΓῸΥ γΘδ] 1 ἢ,᾽" ἑ. ε., τηϊθηὶ 

π 1η6 δοαυϊβι(οη οὗἁ ἡγ 8] 1} .---λέμνῃ κεκλιμένος Κηφισίδι. ““ Αἀ]οϊη- 

1ησ 16 1Κ6 Οδρ 515." 1ΈΘΓΑΙΪΥ, “ΤΘΟΙ πο ἀραϊηβί." ὍΤΠ61ΆΚ6 

ΟΕ Ϊ515, ΟΥ Οδρῃϊβίδη 1,8Κ6, νγὰ8 Κποννῃ δὲ ἃ Ἰδΐθυ ἀδὺ ὑπάρθυ 1ῃ6 

πδῖη6 οὗ {πΠ6 1,Κ6 Οοραῖβ. ϑίγαθο βαγβ ἰμπαΐὶ ἰ μδὰ δἱ ἢγβί' πο σοῃῃ- 

ΤΏΟΠ ΠΏΆΙΏ6, θαΐ ἀογγοα αἀἰβδγθηΐ ἀρρα]αίϊοηβ ἔγοτα 1η6 αἰ δγαπί 

βίαϊββ {πὶ θογάθγθα Ὡροη ᾿ξ. [1 ΤΟΟῸΚ {ῃ6 πᾶ Οδρἢβὶ5 υϑὺὺ ρτοῦ- 

ΔΒῚΥ ἴγοι 186 Εἰνου Οδρῃΐβυβ, συ] οἢ ἤονγβ ἱπίο ἰξ. ΤῊΪΒ ΚΘ ννᾶ8 

πίηδ σϑορσταρῃ οδ] τη 1168 ἴῃ οἰγουϊί, ἀηὰ νγὰβ βιιθ)θοῖ ἰο Γγεαυθηΐ ονϑτ- 

βοννίησβ. ΤῊΘ Τηοάθσῃ Π8Π16 15 {16 1.8Κ6 οἵ Τυροϊϊα.---μάλα πίονα 
δῆμον. “ΑΔ ὙΘΥΥ͂ ἐδτί116 ἀϊβίσιοϊ." 

711-716. τοὺς δ. ἩδοίοΥ ἃπα Μαγ5.---ὀλέκοντας. “" εβίσογίηρ.᾽ 
--ὦ πόποι, αἰγιόχοιο, κ. τ. Δ. ΟὈΠΊΡΔΓΘ ὈΟΟΚ 1]., 157.---ἧ ῥ᾽ ἅλιον 

τὸν μῦθον, κ. τ. Δ. “Ἰη ὙΘΤΥῪ {Τυ1}, ἔΠ6Π, ͵1ἷὸ τηδὰθ 1ῃδΐ Ῥγοϊηϊβθ 88 

ἃ γαὶη ὁΠ6 ἴο Μοϑπεοῖδυβ." ὙΠ Θη {15 ΡΓΟΤΏΪΒ6 νγὰβ τηδάθ ἴο Μϑπο- 

Ια 1η6 ροβθὲ ἀοθβ ποῖ ἱπίοσηι 058. Ηδθύπθ {μῖηΚβ πᾶι 1ῃ6 ἱποὶ- 

ἄθηςξ 15 Ὀοτσουγθα ἔγογῃ 5ΟΙῚΘ Θδυ ἸΘῪ ΡΟΘΙῚ, ἃ ΒΌΡΡΟΒΙΓΟΙ ΤΏΟΓΘ ἔμδῃ 

ΡΙΟΌΔὈΙ6.---Ἴλιον ἐκπέρσαντ’, κι τ. Δ. ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ ὈΟΟΚ 1]., 288. 

120-121. ἡ μὲν ἐποιχομένη, κι τ. Δ. Ὑπαΐ 9ὰη0 ἬΘΓΘ, 1Π ΡΓΟΡΘῚ 

ΡΘΥΞΌΠ, ΠΔΥΠ65565 1ῃ6 5Ξίθ6α8, 15 ἴῃ βίσιοἑ δοοογάδποθ νυ ἢ 1η6 ΘῈ5. 

ἴοΠ15 οὗ τὴ68 Ἡοτηθυῖο ἃσθ, ΏΘη οὐύϑῃ 106 ννῖγ 65 δηα ἀδορῃΐθ β οἱ 
ΤὩΟΠΔΥΟἾ5. ρου ογγηθα 8}} ΤηΔ ΠΟΥ οὗ ἀοτϊηθϑβίϊς βϑύυῖοθβ. (Οοιηρᾶτγε 

Οἀ., νἱ., 10, δεᾳᾳ.) ΝΑΥ, Ἀπάτογηδοῆθ μουβεὶῖ σῖνθϑ {Π61Γ Γοοα ἰο 

{Π6 βίθεάβ οἵ ἤδὺ μυβθαπὰ (1 ., ν}}}., 187, 5εη.}; δῃὰ Ναρίῃπα αἷβο 

ΒΆΤΠΘ65565 Πὶβ ΟΠ ΘΟυγβουβ. (1]., χὶϊ., 585. --τἔντυεν. ““Ηδτγηθββθα." 

ΟἸασκο τπϊηκβ τπαΐ ἔντυεν ΠΘΙΘ 15 ἃ ΤΏΘΤΘ οι Ἰοὰ8 ἔΌΤπ, ἰγατηθὰ Ὀγ 

1ῃο56 ηὴῸ γασθ ἱρποσζδαηί [Πδὲ “ἐντῦνω Βῃοτγίθηθδα 115 ββοοηὰ δογίβὲ 
ἡντῦνον," 580 1μαῇ ἮΘ 15 ἰῃ ΤΑΥΟΌΣ ΠΟΙ οἵ {Π6 τϑδάϊησ ἔντῦνεν. ΤῊῺΘ 

{γα 15, ἐντὔω 15 ἃ ΤΟΒΌΪΑΤ Θρὶο ΓΟΥΠΊ, ἀπ 15 ᾿ηροχίθοϊ, ἃ5 ΠΟΥ ΘΙἢ- 

ΡΙογβᾶ, 15 ἔντύῦεν. ΟἸδυκθ᾽β σοπ)͵θοΐῃγθ, ἱμθυθίογθ, 15 οἵ πὸ υδ]θ 

ν᾽ αΐθυθυ. ζσοιρασο ϑριίέσπετ, Οατ. Ῥ͵οβ., ᾧ 52, δ.) 
125-128. "Ηδη. δ᾽ ἀμφ᾽ ὀχέεσσι, κ. τ. Δ. ἨδῸ6 15 ΒΘΙΘ τϑργεβθηϊρα 

88 ἴῃ6 δἰἑθπάδηϊξ οἵ ὕπο. [{ ἀρρθᾶδ78, αἰ5ο, ἔγοσῃ (ῃὴ6 ργθβϑηΐ ρᾶ585- 

886, 1ῃαΐ, ἴῃ 1η6 Ἡοτηθυῖο ἃρθ, 1Π6 σμτὶοίβ, 6 ἢ ΠΟ ἸΟΠΚΘΥ τοαυϊγοα 
ΟἿ ΔΗΥ͂ οσοαβίοῃ, Μ6ΙΘ [8 Κθῆ ἴο ρίθοββ, δηᾶ Καρὶ ἰπ {185 βίδίθ ὑπὶ 

“ 
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ΤΟΥ γοΥΘ ἀσᾶΐη πϑθϑάθᾶ ; [0Γ ΗθῸΘ 18 ἤθὺθ ἀθβουϊ θὰ 85 ρυιίηρ ἴο- 
δοῖμου {Π6 σοιῃροπθηΐ Ραστίβ, Οἢ 1ῃ6 ΟΠΑΥΙΟΒ Ὀθίηρ ννδηΐθα ΤῸ 9]0η0, 

ΑἹΙ 115 Ργοσθϑάβ οὔ 1ῃ6 βυρροβίτοη, [αὖ 1η6 ΘΑΥῪ ΟΠδυίοβ ἡ ΘῚΘ 

ΘΧΟΘΘΑΪὨΡῚΥ ᾿ΙρῈῦ 1π 1Π6ῚΓ Θοπδίγαοίίοη ; ἀπά, ἱπάθϑά, ἱξ ννουἹὰ ἀρ- 
ῬΘΆΓ, ἔγοτα 1Π056 τοργθβθηΐθα οἡ Ὀ85- τ} 615 αηὰ σι !θ να5685, ἰπαὶ 

1ῃ6 ὈοαΥ οἵζθη οοπδβίβίθα οὐ {π||16Ὸ θ6βἰ 4685 ἃ τίπι Γἀβίθπϑα ο {Π6 θοὶ- 

τοῖν δηὰ ἴο 1πΠ6 αχὶϑ. 11π|688 δύσῃ μαὰ Ὀθθη σιν {π6ὶγ δοπβίτσιο- 

το, ἃ σγουἹὰ 6 αἰ ΠΟΙ: ἴο ἱτηαρίηθ ΠΟῪ 80 στϑαΐ ἃ του 6 οἵ 

ΘΒατίοίβ σου Πᾶν θθ θη ὑγαηβρογίθα δοτοββ [η6 σοαη ὅθᾶ. Ηο- 
ΤΏΘΥ 4150 ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἴπθιὴ ἴο ὃὉ6 οὗ Π0 σγϑαΐ νγϑιρῃξ; (ὉΥ, δ πουρὴ ἃ 
σΠαγῖοῦ ννὰ5 ἸΔγθ6 ΘΠΟΌ ἢ ἴ0 ΘΟΠΥΘΥ͂ ἴνγῦὸ ΡΘΙΒΟῺΒ βίαπαϊηρ, ποῖ 511 

τη, 8η ἃ ΟἹ ΒΟΠῚΘ ΟΟΟΔΒΙΟἢ5 γγ)ἃ8 8150 υ568 10 ΘΑΥΤῪ ΟΥ̓ [Π6 ΔΥΓΠΊΟΟΥ 

ΟΥ̓ [6 {Ἀ]16ἢ, ΟΥ̓ δύθη 18 ἀθδά Ὀ0αΥ οἵ ἃ {τθπὰ, γϑὲ Ὀίοτηθάθ, ἴῃ μἷ8 

ΠΟΟΙΌΤΠΔΙ Υἱβὶῦ ἐοὸ 1ῃ6 ΘΠΘΙΠΥ 5 ΟδΙηΡ, ἀθ] θθγαΐθβ ΒΘΊΠΘΥ ἴὸ ἄγαν 

ΑΥΡΑΥ͂ 106 ΒρΙΘπαϊά ομαγὶοί οἵ Ἀμθβιβ ὈΥ ἔῃ 6 ΡΟ]6, ΟΥ̓ ἴὸ ΘΔΥΤΥ ἰΐ ΟΥ̓ 

ΟΠ Βΐβ΄ ΒῃΟΌΑΘΥ. (1]., χ., δ03, 5ε44ᾳ.) ΤΠΘ. σης δηᾶ βίγρὶθ. οοη- 

ΒΓΘΟΓΙΟη Οὗἁ νναγ- ΟΠ Οἵ 15 4150 βῃρροβϑα Ὀγ Υ γρὶὶ, ἤθη Π6 ΤΟΡΙΘ- 

56 ηῖ5 ἐῃθιη ἃ5 βυβρθηαθα νυ ἢ 411 Κι πα 5 οὗ δυΟΟ οἡ (6 Θηΐταποθ 

ἴο [η6 Τϑιηρ]6 οἵ {Π6 1ιαυγοηίίδη Ῥίουβ. (25π., νἱὶ., 184.) 

καμπύλα κύκλα. ““ΤῊΘ ουγνοα 6615." ᾽ν Ὁ. 66}1} ἀθβογίθθξ 
ἴῃ 186 ζΟ]Ποννησ ἰθττηβ {Π 6 ὑν Π6618 Οὗ {ΠΥ66 ΟδΥ5 ὑγὨϊοῖυ ὑγθυθ ἑουηὰ 

δὶ Ῥοιϊηροὶϊ : “Τὴ γῃ6615 ᾿ρΐ, ἀπὰ ἀϊβῃθα πηθποὴ 1{Κ6 ἐπ τηοάθσῃ, 

ΤΟὺΓ ἴδοι {Πγ66 ἰπο 65 αἰδιηθίθυ, ἔθη ΒΡΟΚ65, ἃ {{π16 ἐμ ΚΟΥ αὖ ϑδοῖι 

οηά.᾽ (βΡοπιρείαπα, Τωοπά.,. 1819, Ρ. 188.) ΤΏΘΒΘ σαΥ8 ΨΘΓΘ Ργοθᾶ- 

ὈΙΥ ἱπίθηάθα [Ὁ {6 ῬγΡΟΒΘϑβ οἵ δοϊζτηοη ᾿ἰθ. Ετοῖη ΧΘΠορἤοη νγ9 
Ιϑατηῃ ἐπδΐ [ῃ6 ϑν 6618. ΘΙΘ Τη8 46 5Βίγοη ΟῚ θη [ΠΘΥ συ γ6 ἱπίθηἀθὰ 

ΤΟΥ 1η8 ΠοΙά οὗ θ4{{16.---ὀκτάκνημα. ““ἘΠΡΉ-ΘροκΚοα," ΞῚΧ νγᾶβ 186 

508] ΠΌΓΩΌΘΓΙ Οὗ ΒΡΟΚΘΕΒ ἴῃ. ἃ ομδυοί- 66]: οἰσῃϊ ΓΘ ΠΘΙΘ σίνθῃ, 

οη δοοοιῃΐ οὗ {ῃ6 ΒΌΡΘΥΟΥ ἀρση Υ οὗ {Π6 σοάβ. (ϑολοὶ. αὐ Ριπά., 

Ρυιλ., 1ϊ., 13.--- ἥεψηε, αὦ ἰοο.)---σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς. “Τὸ 186 Ἰτοὴ 
ΑΧΙΘγΘΘ οὐ θοίῃ, 51465.᾽ ΟὔΒοΥυΘ 1η6 δάνθυθίαὶ ἴσο οἵ ἀμφίς. 
ΤῊ ΨΈΟΙΪΘ οἰδυβθ 18 ΤΠ ΘΓΘΙΥ͂ Δη ΘΧΡΙΔηΔΙΟΥΥ Δρροβίτίομ ἰο βάλε ἀμφ᾽ 

ὀχέεσσι. ΤΉΘΤΙΘ ἰ5 Δη Πἰαία5 1ῃ ἄξονι ἀμφίς. ΒΘΠΙΙΘΥ Βυρραβίβ σιδη- 

᾿ρέου ἄξονος ἄμφις. 

124--τ25. τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς, ἄφθιτος. ““ΟΓΠ656, ᾿πἀ 664, 1Π6 [6]- 

106 ([5) οὗ ροϊά, ᾿τηρΘ ΒΗ 8016." Οὔβουγνθ {παΐ τῶν Υϑίδυβ 0 κύκλων 

πησογβίοοα ; δηΔ, ἸΠΟΥΘΟΥΘΥ, [Παΐ χρυσέη ἰΒ ἴθ0.,06 ρΡγοπουησθα ΠΘΥΘ ἃ5 

ἃ ἀἰ55υ}140168.---χάλκε᾽ ἐπίσσωτρα. ““(ΑΥΘ) ὈγΔΖΘη {ἰϊγ6 5." ΗοτΏθι 

ΠΘΥΘ ἀθβουῖθθβ 1Π6 ομαγίοί οὐ 7Ζη0 85 μαυίηρ ἃ ὈγάΖΘη {ἰγθ ὈρΟὴ ἃ 

δοϊάθη {6]106, 18 μ᾽ δοίη 1Π6 Παγάθυ πηθίδὶ ἴῃ ἃ ροβιΐοῃ ἴο τϑβίβὲ 

Γγοἰίοη, απᾶ ἴο ρτοίΐθοίς (η6 βοῖίθσ. Οἱ 1Π6 σοπίσζατυ, ΟΥἱα 8 ἀθβουὶρ 

(ἴοπ ἰβ ΤΏΟΥΘ οὐπαῖηθηΐαὶ Π8η ΟΘΟΥΓΘΟΐ : “Απγεα « ἐπιπί οὐκί γα 

[: 
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τοία." (Μεὶ,, 1ῖ., 107.) ΤᾺῊΘ εἶγθ νγὰβ ΘΟΙΏΙΩΟΠΪΥ ΟὗὨ ἸΤΟΠ.---προςζαρη- 

ρότα. ““ Ἑαδίυπθά οη.᾽ 
726--198. πλῆμναι δ᾽ ἀργύρου, κ. τ. Δ. ““Απᾷ {Π6 ΟἸΤΟΌΪΔΥ Πᾶν 65 ἢ 

δοίη 51.165 ἃγθ οἵ βΒ:]|ν 6 υ." ΤΙη 1ῃ6 ΟΥΙΠΔΙΎῪ ΟΠαγὶοΐ, {πΠ6 πᾶν, ννΒ]Οἢ 

νγὰβ οἵ ψοοά, ν»ὰβ βίγθησίῃϑθπθα Ὀγ Ὀθίησ Ὀουπά ἢ ἀῃ ἴσοῃ τίηρ. 

---δίφρος δὲ χρυσέοισι, κ- τ. Δ. ““Ἀπᾷ {16 ΒΟΔΥ͂ 15 Βίτοίομθα οἡ ν ἢ 

θοΙάθῃ πὰ 5, Υ {πο η 5." ΟὈΒΘΥΥΘ {Πᾶΐ δίφρος, ἱῃΠοΟυ ἢ ῬΥΓΟΡΘΙΥ 
[Πη6 5θδΐ, 15 ΠΘΥΘ [Δ ΚΘη [ΟΥ̓ {Π6 Θηςγθ ὈΟΔΥ οὗὨ {Π6 οματγῖοί.---ἄντυγες. 

Οοπβυ ποΐίθ οἢ υϑῦβ6 3695. Τὴ ἄντυξ, ΟΥ τίη οὗ ἃ ομδγίοῖ, τηχϑὲ 

ΠᾶγΘ ὈΘΘΠΒΙΟΚΘΥ {Π8ῃ 1Π6 ὈΟΥῪ ἰὼ ὙΒΙΟἢ 10 ννὰβ αἰΐδο! θά, ἀπά 0 

τ ὨΙΟἢ ἰδ σάνθ ὈΟΐἢ ΤΌΤ ἃηα βίγθηρσίῃ. ΕῸΥ [8 ΒΔΠ16 ΤΘΆΒΟῊ ἰΐ νγὰ5 

οἴζϑθη τη ἀου}}]6, 85 ἴῃ {Π6 ργθβθηΐ ᾿ἰῃβίδῃοθ, ΒΈΘΙ. θθίηρ ΠΘΥΘ [ῃ6 

{γ6 τηθδηΐηρ οὗ δοιαὶ ἄντυγες. 

τοῦ δ᾽ ἐξ ΤὮΘ γϑίρθυθηοθ 15 ἴο 1π6 δίφρος.----υμός. ΤῊΘ ΡΟΙ6 οὗ 

1Π6 ἃποϊθηΐ ομαγίοί νγὰ8 ΠΓΤΪΥ ἤχρϑα αἵ 105 ἸΟΤΘῚ δχίγθιυ ἴο 1Π6 

ΔΧΙΘ; ΏΘΠΟΘ {Π6 ἀθβίσαοίίοη οὗ Ῥηδδίῃοη᾽ Β ομαυῖοί 15 γθργθβθηΐθα 

ὈΥ 1Π6 οἰγουπηβίδησθ οὗ [Π6᾽ ΡΟ]6 ἀπ αχ]θ Ὀθίῃρ ἴουη ΔβαπαθγΥ.----αὐ 

τὰρ ἐπ’ ἄκρῳ, κ. τ. Δ. “ὙΠῸ αἵ 116 Θχίγθ ΠΥ 586 θουπηά," ἄσ. 
ΤἼῊΘ γοΚ νγὰβ αἰϊδοῃθα ἴο 1ῃ6 Ρο01]6 δἰ Υ ὈΥ ἃ Ρὶῃ, ΟὐὔἉ, 8ἃ5 ἰῇ 1Π6 

ΡΙΘΒοπῦ οᾶ56, ὈΥ θᾶπα5 ΟΥ̓ΆΤΠΟΠΡ5.---ἐὲν δὲ λέπαδνα κάλ’, κ. τ. λ. 

“ Ἀπ οἢ ἰζ 5η6 ἤἥπηρ {Π6 θαυ ἃ] Ὀγθαβί- θα ηα5 οὗ ροϊα." ΤΠ λέ- 

παδνον ὙὙᾺ5 ἃ Ὀτοδα ᾿ἸΘΔΙΠΘΥ 5ίΧΑΡ, αβίθηϊηρ [Π86 γοκθ ὉπάΘΥ {Π6 
ΠΘΟΚ, ἂπᾷ ρϑδβίηρ Ὀθίνγθθη [86 ἔογ6-16585 ἴο Ἰοίῃ 1Π6 σίτῃ. Μοβὲ οὗ 

1η6 φῬατίβ οὐ ἴπ6 ομαγίοί {ῃδΐ πάνθ ἤθσΘ Ὀ66ῃ δημμηθγαΐθα τηδΥ ὃ8 

Β66θη ἴῃ [Π6 γζο]ονγηρ ΤΟΡΥϑθη δ οη οὗ οη8 ΡΙΘβθτυβά ἴπ {Π6 γαΐ"- 
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εὐ. ΤΠ μη αἱ {Π6 ΘΧίγθτ ΕΥ̓ ΟΥ̓ 1Π6 ΡΟ]Θ 85 ΤῸ 16 ΡγροΚβο οἵ δί- 

τδοῦιηρ [Π6 γ0Κ6 ἴο ἰΐ, θη θδηἀβ ΟΥ̓ ΤΠΟΠΡ 8 ὙΘΥΘ ποῖ θϑιηρὶουϑά. 
734-139. πέπλον μὲν κατέχευεν, κι τ. Δ. “1,εἴ [}} οἡ 1ῃ6 ἤσοΥ οἵ 

ΒΟΥ ἐδΊΠΟΥ ΠΟΥ ΤΟῸΘ ὅπη6 οἵ ἰοχίυγο, γαυιθὰ οὗ 16,᾽ ἃ. 6., σαβῖ οὔ ΠΟΥ 

τοῦθ ἴο Ρυΐ οα ΒΟΥ ἰᾳπῖο. ΑΒ τοραγάβ [Π6 ΤΌΤΟΘ οὗ πέπλος ᾿δ.θ, οοη- 
801} ΟἸΟΒΒΑΤΥ ΟΠ᾽ τανύπεπλος, Ρ. 838 ; δπὰ ν»ῖτἢ τοβρθοὶ ἰὸ ἑᾶνόν (οἵ 
νΒοἢ. τηᾶτκ {μ6 Ἰοησ ΡΘΠΕ]}), ΘΟ}: ΟἸΟΒΒΆΤΥ οπ ἑανοῦ, Ρ. δ5θ.--- 

πατρὸς ἐπ’ οὔδει. ΤῊΘ ΤΘίδγθηοθ 18 ἴο {Π6 Ραϊδοθ οὔ 1006, θυ 106 

ΒΘΑΥΘΗΓΥ ἅττὴ8 Ὑν Ὠΐοἢ Μίποενα (8 Κ65 ΘΙΘ δοουδβίοτηθαᾶ (ο θ6 Κορί. 
(1., νἱῖ., 375.).-Οχιτῶν᾽. Οὐπδαϊ: ποίθ ἢ ὈΟΟΚ ἰΐ., 43:---ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ 

ὦμοισιν. 'ΤῊΘ ΤΘΙΌΓΘΠΘΘ ἰ8 ΡΥΟΡΘΙΙΥ͂ ἴο [Π6 βίγαρ Βυρρογίίησ [ῃ6 τρὶβ. 
Οὐοηβυϊξ ποὲθ οα θΟΟΚ ἰϊ., 388.---οΟἰγίδα. Οὐπδυϊξ ποῖθ οα θΟΟΚ ἰΐ.ν 
4417.----αΡ(υσοανόεσσαν, δεινήν. ““ΤΑ556116 4, ΓΟΥΓΙΌ16.") Οοπβουϊξ ποῖθ 

Οἡ ὈΟΟΚ ιἰ., 448.---ἣν πέρι μὲν πάντη, κ. τ. Δ. ““Ατουπὰ ψΒοΝ, ἴη- 

ἀθϑά, ἴῃ δυθυυ αἰγθοίίοη, ἴδ Καθρβ οἰγοϊηρ,᾽" ὁ. δ.) ἸΘΥΤΟΥ ΘΠοοΙα- 

Ρᾶ5565 1ῃ6 5ῃῖθια οὗ 1η6 σοάάθβ85 ἃ5 νὰ ἃ Ὀογάθσ, ΟὈβόῦγθ τῃθ 
τη α]6 τηθαπηΐηρ οὗ ἐστεφάνωται, ἀπα 4130 {6 σοπίϊηυθα δοίϊοη ἀθ- 
ποίοα ὈΥΓ {Π6 ρογίθοί.---φόδος. Νοίΐ ἴο ὃὈ6 νυυϊτθη ὙΠ ἃ οαρίίδὶ 1ϑὲ 

ΘΙ, 85 ΒΟΙΩ6 δαϊτῖοη5 ἢᾶγδ ἰἰ, ΒΙΠ6Θ ἴΠΘΥΘ 18 ὮΘΥΘ ΠΟ Ρουβοηιοδίίοῃ. 

ΟὐΟΙΏρα͵α .1., ΧΥ., 310, γῇ Θτο Ὁ ἰβ8 βαϊᾷ οἵ 1π6 τρὶβ, Ἥφαιστος Διὶ 

δῶκε φορήμεναι ἐς φόθον ἀνδρῶν. 
7140.--142. ἐν δ᾽ Ἔρις. ““Οπ [ἴξ, ἸΠΟΤΘΟΥ͂ΘΙ, ἰ8Β Οοπίθηϊίοη." Οοιι- 

ΡΆ͵Θ ΥΘΙ56 518, ἀπὰ ὈΟΟΚ ἱν., 440.---ἀλκή,. ““Ἑογιτὰ46,᾽" ἑ, 4... [6 

ἤττη δηάυγαηοα οὗ 6 ἤσῃξ. Ορροξοὰ ἰο Ἰωκή, ἱτπητηδα αἰ ΘΙ. δέου. 

---κρυόεσσα Ἰωκή. ““ ΟΠ εσ Ῥυγβυϊ:." ὙΤῈΘ᾽ ᾿Αλκή δπᾶ Ἰωκή οὗ Ηο- 

ΠΊΘΙ ὈΘΟΟΙΉΘ, ἰῃ Ηδβίοα, Προΐωξις ἀπὰ Παλίωξις. (ϑειέ,. Ηετε., 134.) 

--ἰὀν δέ τε Τοργείη κεφαλή, κ. τ. Δ. ““Απά οη ἴΐ, ἴοο, (Π6 μοδὰ οὗ [86 

Οοτροη, ΤδΑΥΓᾺ] τηοπβίθυ."" ΟΌΒΘΙΥΘ ἤθγΘ [ῃ6 δρροβί(οη Ὀθίννθθη 

πελώρου ἀπὰ ἰῃ6 σροηϊξίνο Γοργοῦς ἱτηρ! 6 ἃ ἰπ Τοργείη, δὰ φοπβαὶς 
ποΐθ οὔ θΟΟΚ ἰϊ., δ4. ΤῊΘ οοΙηΐηοη ἰδχῖ ΥΘΙΟΥ 685 1Π|6 σΟΙηΠηᾶ δ ΘΓ 

κεφαλή, ταακίηρ [Π6 τηθᾶπίηρ ἐπθγθίοσθ ἰὸ 06, “186. ἀογροη Ὠρδᾶ 

οὗ ἴῃ6 δ αΥΓᾺ] τποπβίρυ ;᾽᾽ (Πϊ5, πουγθυου, 15 ἀθοϊθαϊν ᾿πίθυίοσυ. ὙΥΜῈ 

τορατᾷ ἴο {π6 δρίἐπϑὲ Τοργείη ἰ(561, 10 την Ὀ6 τοιμαγκοά, (μαΐ ΗἨΟΠΊΘΥ 
ΚΠΟΥΒ ΟὨΪΥ ΟΠ6 ΟΟΥΡΟΠ, ἃ ἔδασία] τηοπβίθυ, οὐ ἀρρδὶ! πα ΙΟΟΚ (Π.) 

Υἱϊ!., 349 ; Οἀἁ., χὶ., 038). Ηδβιοᾶ, ου 1ῃ:6 σοῃίσγαυυ, τη Κο5 {ῃ6. αοΥ- 
δοπβ ἴο θ6 ἴἢγ66 ἴπ ΠΌΙΩΘΘΥ, δπὰ ἀδυρῃίθιβ οὐ Ῥῃοσουβ δπὰᾶ Οσείο. 

ΤΉΘΙΓ ΠᾶΤη65 816 Ἐστυαθ, 5έμθπο, ἀπ ἡ θάσβα, οὔ βοτὰ {86 αϑὲ 

νγᾶβ 1Π6 τποϑί [δαυία], βίποθ ΠΟΥ ΒΏΔΚΥ Πθδᾶ ἐπγπθὰ 41} σγμο ὈΘμ 6] 
ἰτ ἱπῖο δίοπθ. (ἢε58., Τ έορ., 316, 5εφᾳ.----Αγροϊοά., 11., 4, 3.)---τέρας. 
«Α ροτίοπί.᾽" ΒΥ {ῃ6 δχργϑββίοῃ Διὸς τέρας 15 τηθᾶπέ ἃ ρογίθηΐ οἱ 
ΟΙΏΘΩ Οἵ 6Υ1} βϑηΐ ἵγοῖη 1ουθ. ϑοιηθ οοϊητηθηΐαίουβ {πῖπκ {παΐ τη 6 

Ροδὲ 1ἰβ ἤθσθ τϑίδυσίηρ ἐς {μθ τοῖν" Ὁ 8. τη ΠΟ ἢ ΤΩΟΥΘ οοττθοΐ, Ποὺ 
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ΘΥ̓́ΘΥ, δηἀ ΤΟΥ οοπδβίβίθηΐ, ἰοο, τ ἢ ἩΟΙΊΟΥΪΟ 5] ἸΟἰἔγ, ἴο ΙΔ Κ8 

10ῃ68 ΤΟΐδγθμοθ ἴο ὃὈ6 ἴο 1ῃ8 Γοργείῃ κεφαλή. 

743-141. ἀμφίφαλον κυνέην τετραφάληρον. ““ΗΘΥ [ουτ-οΥακίθα Π6]- 
τηϑὶ ΜῊ βργθδάϊηρ τηθίδ] γάρ." ΒΥ ἀμφίφαλος κυνέη 15 τηθδηΐ 8 

μαοϊτησῖ, [Π6 φάλος οὗ νι Βοἢ Θχίθπαβα ἔτομ {Π6 Του ῃθδα ἰοὸ {ῃ8 ὕδοκ 

Οὐ πθοκ. Α8 τϑραγάβ {Π6 φάλος ᾿ἰ56], σοπβαὶ: ποίθ οη ὈΟΟΚ [ἰϊ., 
9602, πὰ ὙἹ ἢ ταβρθοῖ το Π6 ἴθυτη τετραφάληρος, ΘΟΠΒῸΪ ΟἸΟΞΒΑΓΥ. 

-ἑκατὸν πολίων πρυλέεσσ᾽’ ἀραρυῖαν. ““Βυπηοϊδηΐ ἔογ 1ῃ6 πϑᾶνυ- 
διηθᾶ οὗ ἃ μυπατοα οἰτ᾽65.) ὩΤΠ6 Ποϊιηθὲ οἵ ἴη6 σοάᾶάθββ γὰβ5 80 

Ιαγσθ, ὑπαὶ 1Π6 μϑανυ- διτηθα ἴγοορβ οὗ ἃ πυπαγρα οἰζΐ65 σου]ὰ πᾶν 

Ρ]δοθὰ ἐμϑιηβθὶγοβ Ὁπάρυ ἢ. ὙΠαΐ {15 15 1η6 {τ 1468 ἱπίθπαθα ἐο 

θ6 οοπγθυθα Ὀγζ 1Π6 ροδΐ, "δ5 Ὀ6θῃ βαι βίδοιου! ν 5ῆονγη ὈΥ [,Θ5βίης 

([κοε., Ρ. 188) αἀπὰ Ηθγῃθ. ΤΏ ροδῖ 85515 5 ἴο ἢΠἰβ ἀθ: {165 ἃ ΓΌΓΓῚ 

ἔαΥ θχοθδάϊηρσ [Π8 μυτήδη ἴῃ 5126. ΟΟΙΏΡΆΓΘ σευβα 860. 

748--151. Ἥρη δὲ μάστιγι, κ. τ. Δ. “Απὰ 70π0 ᾿ΠΘΓΘΌΡΟΠ Δρρ]ϊθα Ποῖ- 
561 ΘΑΡΘΙ͂Υ ἴο 1ῃ8 ΠΟΥΞ65 Ὑγ [ἢ 1Π6 145}}.᾽"--αὐτόμαται. ““ ΟΓΠΘΙΓ ονπ 
δοοοτὰ." --ρμύκον. ““αταϊοα.᾽".--ὥῶὥς ἔχον Ὧραι. ““ὙΥ̓ΒΙΟΙ τ1Π6 Ἠουΐ5 
γγογΘ Καθρίηρ." ΤΠ ΗσοιΓΒ, ΠΟΙ ΠΘΥ ὙΥΠΟΒ6 ΠΆΓΊΘ5 ΠΟΥ ΠΌΓΩΌΘΙ ΔΓΘ 
δίνθη ΒΥ Ηουηθσ, να οἤατρθ, δοοογάϊησ ἴο Ὠΐπη, οὗ [8ῃ6 Ῥοτίδ]5β οὗ 

ΠΘᾶΥθη, ἃπὰ ρθη δπᾶ οἷοβα ἰῃ6 ἄθηβθ οἱοπὰ οὗ συ] οἢ ἔμ656 σαΐββ 

816 σοπμηροδαᾶ. Τμδΐ 15, (Π6Ὺ ργϑϑίἀθ ΟΥ̓ΘΥ 186 ΒθΆβοῃβ, ἃηὰ σῖνθ 

Ἰπούθαβθ ἴ0 1Π6 φῬτοάυοίοπβ οὗ 1πΠ6 δαυίῃ ὈΥ δἰ Υ ταῖῃ ΟΥ̓ Οἰθᾶσ 

νγϑαίῃθυ. Τὴ6 5ΒΘα5Ὸη5 οὗ ἴπΠ6 ατὐθκβ ΘΓ ἴῆΤΘΘ ἴῃ ΠυτΊΌΘΥ, δηὰ 

ὨδποΘ γγα ἢἥπᾶ Ἠδβιοα βυθβθα ΠΥ πᾶηγΐηρσ ἴἤτοθο ἨΟΘΌ͵Β, δπὰ τοᾶ- 

Κιηρ 1ῃ6π ἴη6 ἀδυρῃίθυβ οὗ Πυρι Υ ἀπὰ ΤὭΏθηβ. (Τάεορσ., 901.) 

ΑΒ [Π6 ἀΔΥ νγὰβ αἵ ἢγβί 5: ΠΥ] αἰν!ἀθα ἱπίο ἔῃ γθ6 ρατίβ (ἠώς, μέσον 

ἦμαρ, ἀῃὰ δείλη: Ηοπι., 1]., χχὶ., 111), [ΠΟΥ σδῖὴθ ἴο Ὀ6 τοβαταθὰ ἃ5 

ῬΓΟβι δ ηρ ΟΥ̓́ΔΥ 118 ρατίβ 8150 ; ἃπὰ θη ἴἴ νγὰβ {ατίΠ Υ βυδαϊν! ἀθα 

ἴηῖο ἀοιγϑ, ἴΏ656 ΤΩΪΠΟΥ Ρδτίβ ὕγΟΙΘ ρἰδοθὰ ὑπάθυ (δῦ μαΥσθ, ἀπὲ 

Πδιηθα ἔτοτῃ ῃθῖη. (εῖπέ. ϑσιψτ., 1]., 598.---ἰΙΝοππιις, χὶ., 486; χὶϊ., 

17.) ΟΥ̓ΘΥΙ δηᾶ σὑϑρι!ατι νυ θοὶησ {ΠδὶγΓ Ῥγθυ δι! ηρ αἰγὶ θυΐ65, ἢ 8 

ἘΥΓΔΠΒΙΠΟΠ γὰ5 ΘΑΞΥῪ Ἢγότῃ 1ῃ6 παίαγδὶ 0 [ῃ6 ΤηοΤὰὶ υγου]Ἱὰ ; ἀπά 1ῃ8 

Βυαγάϊαη σοάά65565 οὗ ἴΠ6 5Θᾶ50ῃ5Β Ἔ͵6 στϑραγάθα ἃ5 ργϑβιἀἰηρσ ΟΥΘΥ 

Ιᾶνν, }5ὲ166, ἃπὰ ρ6866, {ῃ6 στϑαΐ ργοάυοουβ οὗ ογάθυ ἀπ ΠΑΥΤΏΘΩΥ 

ΔΙΏΟΠΡ ΤΏ6ῃ. Ηδησθ 1ἴΠ6 πδπ)65 νοὶ Ἡσβίοα (Τάεορ., 903) σὶνθϑ8 
ἴποση, Εὐποπηΐα (ροοά ογάετ), ὍΪΚΘ6 ( 7ιι5έ1.6), ἃπὰ ΕἾΤΘΠΒ (}εαςε), δῃὰ 

ἢ6 δϑάβ {δὲ ΠΘΥ͂ τοαέοῖ οὐεῦ (ὡρεύουσι) ἴῃ! ὙΤΟΥΚΒ ΟὗἁὨ τηοτίδ] τηθη. 

(Κεῖρλείευ, Μυιλοῖ., Ῥ. 190, 56:4.) 

ἀνακλῖναι. ““Τορυΐ θΔ0Κ.᾽; ὙΤῇδ οἹουὰ ἰ5 Ρὰΐ Ὀ8οΚ 6 1ῃ6 ναῖνᾷ 

οὗ ἃ ἀοοῦγ, ΤῸΓ 1:6 ῬΌΤΡΟΞΘ οὗ ορϑηϊηρ.---ἐπιθεῖναι. “ΤῸ ρΡαΐ ἴο,᾽" ς. 

ε., ἴο Βῃὺϊ ἴπ6 οἰουά-σαίθ. 

752-81. τῇ." “ΤΌΪ αν." ΘΌΡΡΙΥ ὁδῷ. ---ἔχον. ΟὈΠΒΌΪ: ποθ 
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οη ὈΟΟΚ {ἰϊ., 269..---εὖρον δὲ Κρονίωνα, κ- τ. Δ. ΟὈΠΙρΑΥΘ θ0ῸΚ ἱ., 498, 
δ6η.---στήσασα. ΟὈΟΙΏρΡΔΥΙΘ γΘΓ86 368. 

Ζεῦ πάτερ. Ἔγθη 79η0 ΠΘΥΘ 68}158 ΠΟΥ ΒρΡΟυ56 δπὰ Ὀγοί μου ὍΥ 16 
ΔρΡδ]]ατίοη οὗἉ " {ἈΠ 6Υ,᾽" (18. Ὀθίηρ ᾿η θη θα ΠΙΘΥΘΙῪ 85 ἢ ΠΟΠΟΥΔΤΥ͂ 

{{|6, 50. νν ᾶνϑ “"ΔῬαίον. Νερίμτϑ᾽" ἴῃ Ὑ γρΊ!, “Ζ9η., ν.,) 14.-ττοοὐ νε 

μεσίζῃ ἴΑρει, κι τ. ἃ. “Ατῇ τοὺ ποί ἐγάϊσηαηΐ δ Μδγβ οπ δοοουπὶ 
Οὗ {Π|686 ἀδβίχιοιί νθ ἀθθα 5." ΟΌΒΘΥΥΘ ἤθγ6 1η6 οοηβίγυοίίοη οὗ νε- 

μεσίζομαι “Μη 16 ἀδέϊνθ οὗ {Π6 ρϑύβοη δηὰ 1ῃ6 δοσυβαίίνθ οἵ 16 

τὨϊη σ᾽ ; ἃ ΘΟΙΏΡΆΓΘ [Π6 5 1] οοηδβίγαοίίοη οἵ μέμφομαι.---τάδε ἔργ’ 
ἀΐδηλα. ΝῆΘ Βᾶγθ ρίγθῃ ἤθύθ 1ἴῃ8 οἱά στϑδάϊηρ στϑοοϊῃημηθηοὰά ὈΥ͂ 

Βυϊιηδηη, ἃ5 ΓᾺΡ ΒΌΡΘΤΙΟΥ ἴο {παὶ οὗ Αὐἰβίδσοῃυβ, νυν οι 1π6. οτάϊ- 

ΠΑΓΙΥ͂ ἰοχί ΘΧ 15, ΠΑΙΠΊΘΙΥ, τάδε καρτερὰ ἔργα. ΤῊΘ (ὈΤΙΏΘΥ 18 ΠΘΥΘ 

ΡΥ ΟΌΪ]ΔΥΙΥ Βυϊ4016, ἃ5 ἀρστυθθίηρ νυν ἢ 1ῃ6 Θχοσϑίϊοαὶ γθυβθ ὑπᾶὲ [0]- 

Ιονγ8 ; ΨΏΘΥΘΑΒ καρτερὰ ἔργα, ἴῃ! ΥΕΥΒ6 872, 18 τη 6} ὈΘ ΤΟΥ βυϊθὰ ἰὸ 
ἐμαὶ ραββαρθ, νυ 6} ΒΡΘΑ ΚΒ ΟὨΙΥ οὗ 1Π6 ἀατίηρ αἰίδοκβ οἵ Πἰοιηθᾶθ 

οἡ 1π6 ροάβ. ([εχῖϊ., Ρ. 48, εα. ΕῚς ἢ.) 
758--08. ὁσσάτιον τε καὶ οἷον, κ. τ. Δ. “Ηον ρστϑαΐ 88 Ὑ76}} 88 

ὙΠ δΐ βοτί οἵ ἃ πιυϊ 468 οἵ αὙΥ̓ΘΘ ΚΒ Π6 μ85 ἀδδίγογϑα." Ἐφυϊναϊθηΐ, 

ἴῃ [δοῖ, ἴο ὅτε τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον ἀπώλεσε λαόν. ΟὔβοΙγνθ {πᾶΐ 

ὁσσάτιον ΟΟΟῸΥΒ5 ΠΟΥΉΠΘΙΘ 656 ἰπ {Π6 ΠΙαὰ οὐ Οάγββθυ, δηὰ {παᾶΐ ἰδ 

58 45 ΤῸΥ ὅσον.---μάψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον. (ΟΟἸΏρΑΓΘ ὈΟΟΚ ἰϊ., 214 
--οὠΟοὶ δὲ ἕκηλοι τέρπονται. “ἌΝ ὨΠ6 [Π056 (οἰ 675), αὖ 1πϑὶγ θαβ6, ἀ6- 

Ἰσῃ ΤΠ Θιηβοῖν β.᾽ --πἄφρονα τοῦτον ἀνέντες. “Ἰη Βανίηρ δὲ 0050 
1815 ἐγαητὶο οπ6." Ἀθίδυστηρ ἴο Μᾶγβ. ΟὈΤΊΡΔΥΘ γθ 1856 4δ, δέφφ. 
γε αύθ ἢδῦθ ἰπ ἀνέντες ἃ ΤηθίδΡρΠοΥ ἰάθη ἔγοτη 186 Ιοἐτἰηρσ ἃ πδουπὰ 

Ιοοβθ δραϊπδί 106 ἀβϑυύῦῖ, ΟΥ οἴου Ὑγ1ἃ ογθαίΓΘ8.---τίνα ϑέμιστα. 
“ΑΠΥ͂ ΡΓΪΠΟΙΡΙ65 οὗ υδίϊο6.᾽ --μάχης ξξ. ἊΥ 8 πᾶγθ σίνϑη ἐξ θὺθ 188 

δοσθηΐ, αἴου ὙΥ οἱ ἢ, ϑρ᾽ ἔΖηθυ, σι δαθιμηαπη, πὰ οὐ 618. ---- ἀποδίωμαι. 

“ ὌΓΙΨΘ ΑΥΤΔΥ.᾽ ὲ 

7θ5--766. ἄγρει μάν. “ΑΥ̓́, ΘοΠη6 "ἢ ΤῈ θυ ἄγρει οΟἰζαῃ ΟΟΟῚΠ5 
ἴῃ Ηοτηθυ. 1 νγὰβ οὐ σΊ ΠΑΙΪΥ 16 ἱτηρθγαΐϊνθ οἵ ἀγρέω, ““ἴἰο 12 Κο,᾽ 
Ὀυὲ ᾽η ἩοτηοΥ [Ὁ 15 ἃ ΠΊΘΥΘ δάνου, Κ ἄγε. ΟΌΒΘΥνΘ ἴΘΓΘ ἴΠ6 βίτοηξ 

ΔΙΝΥΓΠΔΙΟΥΥ [ΌγΟ6. ΒΟ μάν ἱτηραυίβ 10 [ϊ.---ἀγελείην. ΟὈΙΏΡΑΙΘ 
θΟΟΚ ἰἱν., 128.---ὄ Ἐφαϊναϊθπί Π6Ί6 ἴο αὐτόν.---πελάζειν. ΟὔΒοτΥνΘ 

{παΐ πελάζω 18 ΠΘΥΘ Θιηρὶουθᾶ ἴῃ ἃ ὑγαηβιςν 6 56η86, “10 ὈΤΙΠΘ ΠΟΥ 

10,᾽ ““1΄ο ΔΗ]:  Ἰ.᾽ 

1608--7 72. μάστιξεν δ᾽ ἵππους, κ. τ. Δ. ΟὈΙΆρΑΙΘ ΥΈγ86 864.---ὖὗσσον 

δ᾽ ἠεροειδὲς, κι τ. Δ. “ΝΟΥ,, ἃ5 ΓᾺΥ 88 ἃ ΙηδΔῃ 158 ὑγοῃΐ ἴο 8866 ὑυἱἤ Ηἷ5 

ΘΥ65 ΤῃΠγΟυΡ {Π6 ἀϊδίαηξ, ΠΔΖΥ αἰτ.᾽" Οὔδβθενθ ἐμαὶ ἠεροειδής ρτορ- 

ΘΥΙΥ ἀσποίθβ “ οὗἉ ἀδτῖκ ΟΥ ΟἹουΑΥ͂ ΙΟΟΚ,᾽ ὑὰϊ 18 ΠΕΥΘ δρρ θὰ τὸ {8 
Β.ΓΑΥ οὗἩ 1Π6 ἀϊδίαποθ, ΟΥἩ 1η8 ΠδΖΥ δἷγ οπ 1Π6 βκίγίβ οὗ 16 μογίζοῃ. 
[ἢ ΗοΠΊΘΥ, ἀήρ ἴ5 1ῃ6 Ἰονγϑὺ διγ, 1η68. δίτησβρῃθσο, [6 ἐλίοκ αἱγ οὐ 

ΕΓ. 
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δακε παῖ ΞΥΥΟ 45 [Π6 δατίῃ, δἃηα 15 ορροβϑᾶ ἴο αἰθήρ, (ἢ 6 Ρᾳγα οἱ 

ὌΡΡΘΙ ἃἰγ. (Οομηρασθ βμέϊπιαπη, 1,οχὶϊ., 8. υ.)--ἴδεν. ΟΌβθενθ 1Π6 

ἔΌγοΘ δῇ 1η6 δογίβϑέ ἰῃ ἀθῃοίϊησ νν»ῆαΐ ἰβ σγοηῦ ἴο Πδρρθη.---τόσσον 

ἐπιθρώσκουσι, κ. τ. Δ. “80 [Γ᾽ ΒρΥΐηρ 186 ΠΙρΉ-Βουπαϊηρσ ΠΟΙ565 οὗὨ 

168 σοᾶβ,᾽)" ὁ. 6.) 50 ΤΏ 00} ΒΡ866 40 {Π6Υ̓́ ΟἸΘΑΓΙ ἰπ ἃ βίησίθ ἰΙβὰᾶρ. ΤῊΘ 

δρί[μϑὲ ὑψηχέες ᾿δ5 ΤΘίδθσθμσΕ, ἐῃ βίτὶοΐη 655, ο Ἰουα ποῖσῃίησ. 1 οη- 
Βἰπὰ5 ρᾶ55685 ἃ νγ6]}]-τη τ [64 δυ]ορίαμη οἢ {Π6 ΒρΙ παῖ ἱπηᾶρσα 'π {Π6 
ἰοχί. ““,ὙἼΠο ννου]Ἱὰ ποΐ,᾽ Τϑιραυκβ [Π6 ΟΥΕΟ, νυ ὈΘΔ ΓΙ] ἰαβίθ, 

“ ἔγοὴ [Π86 Βυγραββίηρσ στα ηαθατγ οὗ {πΠ6 Ἱπουρῃΐ, 5} Θχοϊαΐτῃ, ἐῃαὲ 

1{ [ῃ6 ΠοΥβΒ65 οὗ [η6 σοᾶβ 5118}} τζδ Κα ἔγνο 50} Ὀου Πα 1 50 6ο6685- 

Βίοῃ, [6 . ΜΠ ΠΟ ἸΟΏΡΘΙ ἢπα ἃ ἔοοί ΠΟ] ἴῃ {Π6 πίνουβο "ἢ (περὶ 

ὕψους, α. ἸΧ', 5.) 

7185---. Τροίην ποταμώ. τε ῥέοντε. ““Ὁπίο {Π6 ΡῬ]αίη οὗ ΤΊΟΥ, ἂπὰ 
{π6 ἔνο ἤονγίηα ΥἹΥΘΥΙΒ,᾽) ὁ. 6.7 ἀῃα 1η6 ὕνγχο ΥΙΥΘΥΒ Παΐ ἢονν 1Π 676. 

ΤῊΘ ῥ]αίη οἵ ΤΥΟΥ ΙΔῪ θαθΐνγθθη {Π6 Θ΄ ΓηΟΙ5 δηα ΘΔ Δ ΠάΘΥ, αηα ννὰ8 

1Π6 566Π86 οὗ [Π6 οοπῆϊοίβ Ὀοίνγθθη 1068 αὐθθκβ δπὰ Τυο)δῃβ.---ἦχιε 

ῥοὰς Σιμόεις συμθάλλετον, κ.- τ. Δ. ““ὙὙΠ6ΓΘ [86 Βίπιοῖβ ἀπά {Π6 508- 
ΤΑΔΠΑ͂ΘΥ ππϊΐ6 {Π6ῚΓ Βίγθδτη5." ΤΠΘ ΘΙΠΊΟΙΒ [6]] ἰηΐο {Π 6 ΘΟΔΙΏΔΠΩ͂ΘΙ, 

ΟΥ Χαπίμυβ. 8 μᾶγθ ἤθύθ {Π6 ἀ8] γϑὺῦ υϑθ6ἃ τ] ἃ 5 ΠΡΊΪΑΥ 

ΠΟῸΠ, ἃπα ἃποίμου Ποὰη [Ὁ] ησ, 0 ΒΟ 1Ὁ 4150 γϑίθυβ. ΤῊΪβ 15 

ΟΔ]16ἀ {Π6 δολεπια Αἰοηιαπίοσιηι (σχῆμα ᾿Αλκμανικόν), ἴῃ 6 γϑὺῦ θθίησ 

ΒΟΙΏΘΙ 65 4150 ἴῃ [Π6 ΡΙυΓ͵ΑΙ ᾿ἰηβῖθαα οὗ [Πη6 ἀ.8]. ΤΠ σοηῃβίγαοίοη 

ἴῃ φυσβίίοη τϑοθὶγϑὰ 15 πᾶ ΦτῸπὴ 105 ὈΘΙηρ ΓΓΘαΌΘΏΓΥ θιηρὶογϑὰ 
ὈΥ 186 Ῥοτῖὶς ροθὲ ΑἹοηδῃ, μου ρἢ Ὁ 15 ἰου πὰ 85 ΘΔΙῪ ἃ5 ΗΟΠΊΘΥ. 

(Καληετ, ᾧ 398, 8, Ρ. 46, εὦ. .7ε1{.}----περὶ δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν. ““Απὰ 
586 αἰδιβαα ἀτουπᾶ ἃ {ΠΟ Κ τηϊβί." ΤΠ γ85 ἀ0η6 ἴῃ ΟΥΘΥ 10 πἰᾶ6 

[η6 ομαγῖοῦ ἔγτότῃ [ῃ86 ὙἹΘῸ οὗ Ἰπουίϑ]5. ΟΟΙΏΡΑΥΘ 1Π6 Ρᾶ55856 ἰῃ τϑ- 

Ἰαϊΐοη ἴο ΜΆ.γ8Β, γθῦβθ 850, βεφῳ.---τοῖσιν δ᾽ ἀμθροσίην, κ. τ. Δ. ““Απά 
{ῃ8 5΄ΤΩΟΙΒ οαυδθα [0 ΒΡΓΪΠΡ ὋΡ ΓῸΓ ἔπθῖη Δι γοβίδὶ Γοοᾶ το [θᾶ 

ὉΡΟη." Α5 1Π6 Θαυίῃ σαι 565 ΠΟΥΤΘΙΒ ἴο ΒΡΥΪΠΡ ὉΡ ΠΟΥ {86 δϑὲ οὗ 

{Π6 σοὰβ (11., χῖν., 846), 50 ΠΘΙΘ [6 Θ΄ Π]ΟΙΒ σΔ 0565 ΠΘΔΥΘΗΪΥ ρΡᾶβέθτα 

[0 Ξ,ΊΟΥ ὉΡ 1ῸΓ 1Π6 βίθϑαβ οὗ ῃ6 σοάβ ἃ5 Π6ΥῪ βίαηα Ὡροη ἰΐ5 θΔΠΚ5 
Οὔβουγθ {μπαΐ ἀμθροσίην ἰΒ ἢΘΥΘ Θαθϊγα]θηί ἴο ἀμύρόσιον εἶδαρ, ἃ5 δχ- 
ΡΙΘΒβθᾶ ἴῃ γϑῖβθ 809. Τὴ 5οῇῃο]δϑί Θχρ]αἰηβ Ὁ ὈΥ πόαν τινὰ ἣν οἱ 

τῶν ϑεῶν ἵπποι ἐσθίουσιν. 

718--186. τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι. “1ἾΚ6. {ἰπηϊὰ ἄονα5 ἴῃ 
[Π6Γ ρΡρ866." Τὴ ἔνο βροάάθββθβ νη θα ἴὸ στϑτηδῖὶη ὑποῦβοσνυθα 

116 οροσζαίίηρσ ὕροη [Π6 σοπῆϊοίϊ, ἀπ ὑΠΘΥΘΙΟΥΘ ΤΟΥ͂Θ Δ᾽Ιοὴρ ἢ 

βίθδ! ΠΥ βίθρβ, Ὀθίηρσ θΘδυ  {Ὁ}]Υ ΘοΙηρατθα ἴο ἃ ΒΡ66168 οὗ τἱπσ-ονα, 
ΟΥ Οὐδῃδί, ο4]16 8 πελειάς, ΟΥ πέλεια, τοι 18. ἀδ.ῖς ΘΟΙΟΌΓ, πα ἴῃ 

ἩοΙΏΘΥ Π5ΌΔΙΠΙΥ ἃ ΘΙ] τα οὗἉ {ἸΩΟΥΟ ΒΠ658.---εἰλόμενοι. ““ ΟΟἸ]]Θοΐοα 
[Οσϑῖ ΠΟΥ ἴῃ ἃ οτονγα." (Οομραγ Βιέηιαγη, 1,επιὶ., Ρ. 256, εἰ. ΕἸΞλὶ., 
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δπἃ σοηϑυ]: ΟἸΟΒΒΑΤΥ οἡ 1ἰπ6 908, 5. υ. εἰλομένων.)---συσὶ κάπροισιν. 

“ΕὙΠὰ ΒοΔΥ5.᾽" ΗοΙΏΘΥ ΠΟΙΘ ἸΟἷη5 σὺς κάπρος : ΘΙΒΘΌΝΙΘΥΘ, 8150, ἢ 

μᾶ5 σῦς κάπριος. (1|., Χχὶ,, 2398; χυὶϊ., 2382.).-τ- ἀλαπαδνόν. ““ ἘαΒῚΥ 

τηδϑέογοα." - Στέντορι μεγαλήτορι χαλκεοφώνῳἜ.:-: “Τὸ 1ῃ6 ατοαὶ- 
Βραγίθα, Ὀγαζθης-νοϊσθα 5ίθηϊου." Τηὶβ ἱπάϊν 08] 15 τηθπιϊοπθα οἹ]Υ 
ἴπ 186 ργθβεπηὶ ρᾶββασθ. ΤῊΘ βοβο αβὶ 5805, {παΐ, δοοογάϊηρ' ἴ0 ΒΟΙΏΘ, 
ἴ6 νγὰβ ἃ ΤΗτγαοσίδη, νγ ἢ }]6 ΟΥΠΘΥ5 τηδᾶθ ἢΐπη ἃπ Ατοδάϊδπ. Ἦδθ 

οου]ὰ 5ῃοὺΐ 85 Ἰουὰ 85 ΠΥ τηθὴ τορθίμου, πὰ ᾿οβὲ δἰ8β 118 ἱπ οοη- 
ἰθηάϊηρ νυ ἢ ΜΘΥΟΌΓΥ ἴῃ ἸουἀπΠ655 οἵ σοΐοθ. Ὑ7058, ΓΟ] ονγίησ ΒΔΆΓΤΉ68, 
ΤΏ Κ65 μεγαλήτορι 51 5 ΕΥ͂ “ΒίτΟΠΡ ἴῃ Ὀγθαβί,᾽" ἑ. δ., Οὐ ρουνθυίαὶ ἴπηρβ. 
Βυΐ ΒίθμίοΥ τγὰβ ἃ ὙΥΔΙΤΙΟΥ͂, ποῖ ἃ ΤΟΥ͂Θ ΠΟΊΑ ΟΥ ΟΥΥΘΓ, ἀπά μεγα- 
λήτορι ταυδὲ Ὀ6 τοσαγα θα ἃ5 δαυϊγαὶθηΐ ἴο 1Πη6 1,αἴϊη πιαρπαπίπιο, ΟΥ 
οι. 

187--791. αἰδώς. “(1 15) ἃ ΒΠμᾶτηθ.᾽" ΒΏΡΡΙΥ ἐστί, ἀπ σοιηρατα 

1ῃ6 Θχραπαίίοη οὗ Ηθυπθ, ““ριάεπάμηι υοὐὶδ ε5ἰ." -- κάκ᾽ ἐλέγχεα 
Οομραγα θΟΟΚ 1ἱ., 2335.--εἶδος. “Τὴ ΤΟΥ 8]0η6.᾽---ἐς πόλεμον πωλ- 

ἔσκετο.ς ““ὕϑεοάα ἰο τΤαβοσΐ ἴο {{π|ὸ νγᾶγ.""--- πρὸ πυλάων Δαρδανιάων 
οἴχνεσκον. ““Αἀναπορὰ θθυοπὰ {πῃ6 Ῥαγάδηΐδη σδίθβ," ὁ. Ἂ.7 1Π6 

ϑοθαπ ραΐαβ, ὙΠ οἢ ἀσοὰ 1μ6 ατθοίδη ΘΔΠΊΡ.---κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ 
«ΟἹοβ6 ἴο 186 ΠΟΙΟΥ͂ 5}105.᾽ 

794-098. παρ᾽ ἵπποισι καὶ ὄχεσφιν. ΟὈΙΏΡΑΙΘ γΘΙΒ6 107.---ἔλκος 

ἀναψύχοντα. ““ΟοοἸησς 1μΠ6 ννουπα." Ιοπηθάθ νγὰ8 σοοϊηρσ ἢΐ5 
νγουπὰ ὈΥ ταἰβίησ ἀπὰ δαβίηρσ [86 Βίγδρ οὗ 5 1614, ἀπὰ νγαὰβ υυἱρίπρ 
ἌΥΓΑΥ͂ {Π6 ἀδΥκ Ὀ]οΟά.--τμὶν ἔτειρεν. “Κορὶ ομαῆηρ ΐπι.""-ἶτελαμῶν- 
ος. ΟὈΠΊΡΑΤΘ ποΐθ οὔ θΟΟΚ ἰϊ., 388.---κάμνε δέ. ““Ἀπᾷ ἢδΘ τνᾶβ ζὰ- 
εἰσα6α.᾽"---ἰν δ᾽ ἴσχων. ““Απαὰ ταϊδίηρσ."--2καἋιλαινεφές. ΟὐΟΙρδΥΘ θΟῸΚ 
ἶν., 140. : 

800-805. ὀλίγον οἱ ἐοικότα. “ΤΑ11{16 Πκ6 ἰο Ηἰπηβ6 1. Μίπογνα 
Π6ΥΘ ἰηαϊσο5 ἴῃ [η6 5ΆγΩ6 βίγαίϊη οὗ τϑρτοοῦ {παὶ Ασδιπθιηηοη δαορί- 
δα ἴῃ ἐμ6 ργϑυϊουβ θ00Κ (370, δεφ4.).----καί ῥ᾽ ὅτε πέρ, κι τ. Δ. Ὑγάθδαβ, 
8ἃ8 Πᾶ5 δἰγθδἋυ ὕθθηῃ πιθηϊοπϑα (Ὁ00Κ ἰν., 384, βεφᾳ.), νγχὰ5 Βδπέ 85 ἃ 
ΤΩΘΒΒΘΉΘΟΥ ἰο ΕἴΘΟΟΙ65, {μη ὁπ 106 ἔῆτομΘ οὗ ΤΒαθος Μίποενα 

ΒΑγ5 ἰπαΐ 506 ΒΙΓΟΠΡΙΥ υτροαὰ οη τα ἐΠ6 ᾿τπηρογίαποθ οὗ ἢἷβ ἀοὶῃρ 

ποίησ {παΐ τηϊσῃξ Ιθαὰ ἴο ρθη ΟΟἸ βίου ἢ 1π6 ΤΏΘθαπ5, ὃυὲ 

παΐ μῖβ οὐν ἀατίηρσ βρίτὶς οαυβοα ἢΐτη ἴο ἔογσοί ΠΟΥ ἱπ] ΠΟ ΟΠ, 

- οὐδ᾽ ἐκπαιφάσσειν. “ΝΟΥ͂ ἴο τυβῃ ὙΠ ἤθτοθ.ϊοοκ ἰο 1Π6 ἔταν.᾽- 

νόσφιν ᾿Αχαιῶν. 'ΤῊΘ ΤοΟίδγαποθ 18 ἴο {Π6 δΔιτηῦ οὗ Αἀγαβίαῃβ.--τδαΐ- 
νυσθαΐ μιν ἄνωγον, κ. τ. Δ. “1 Θχμογίοα Πἰπὶ ἴο δαϑὲ (Ὁ ΘΕΥ͂ ἰπ ΠῚ 
[8115. Ηδύπθ βυβρθοῖβ {Π6 δι ῃθητο Υ οὗὨ (15 1π6, ἀπὰ τη Κ5 
(παὶ ὁ Πὰ5 Ὀδθὴ βυσσεβίθα ὈΥ 1π6 3861} συϑῦβθ οὗ 16 ργεοθάϊης 
θοΟΚ. Ι{ νοῦ] σοτίαι ΙΥ Ὀ6 Ξυρουῆσοιβ, 48 1παΐ ΒΟ ΟΪΥ ἐπίῃ Κ5, ἢ 
“6 ΜΌΓΘ, ὙΠ Ὠΐπη, ἴ0 ΞΌΡΡΙΥ Καόσμείωνές ἴεν ἄνωγον, θυξ 8 ἴξ ἴ5 
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ὨΘΥΘ δχρίαϊηθά, ἀπά τηδᾶθ ἴο τοίου ἴο Π ονο: {Π6 11Π6 ΔΡΡΘΔΓΒ τ 

ΟὈ] ΘΟ. Ἰομ 8018. ᾿ 
806-808. αὐτὰρ ὁ ϑυμὸν ἔχων, κ. τ. Δ. “46, Πονγανοϑυ, γοίαϊ πίη δ 

μῖβ οὐ ΠΑΤῪ βρ γι, 1υϑὲ 85. θθίουθ." Τῇ δροάοβὶβ θθσὶπ5 Π6υθ. 

--προκαλίζετο. ϑσῃ ΟΠΔΙΘΠΡΘΒ αὖ τθ 815 ὝΕΥΘ ὙΘΥΥ ΟὈΒΙΟΠΊΔΤΥ. 

Οὐοτρατθ ὈΟΟΚ ἰν., 389.---πάντα. ““1ῃ 8]1} (1ηΠ6 οοπίββίβ)." ϑΌρρΙν 
ἄθλα, ἀπᾶ σοτηρᾶγα ὈΟΟΚ ἰγ., 389 .---ῥηϊδίως " τοίη οἱ ἐγών, κ. τ. Δ. Αο- 
οοτάϊηρσ 0 1πΠ6 Ξομο]ϊαβέ, {Π1|8 ΠΟΙ]Θ ὙΘΥ56 γγχὰβ ᾿ἱπίθυροϊαίθαᾶ Ὀγ Ζ6ε- 

ποάοΐῃβ ΠΌτη ὈΟΟΚ ἰγ., 390, ἀηα νν᾽ᾶβ σϑ͵ϑοΐϊθὰ, ἰῇ σοηΒΘαΌ6Π06, ὈΥ 

Αὐἱβίδσοῃυβ. ΤῊΘ στοῦ ηᾶβ οὗ γϑ) οί οη 816 ἴΠ656: 1. Τὶ σοηϊγααῖοίβ 

{Π6 νϑὺὺ γοτάβ οὗ [ῃ6 σοάά655, ῆὴο 5ίαΐθβ. {παΐ 5ὴ6 Παᾶ ἔοσθί θη 

Τγάθαβ ἴο οοηίθηά ψ] 1Π6 ΤΠΘΌΔΗΒ ; δηά, 2, Πἴ ἀ065 ποῖ ΠδΙΤΟἢΪΖΘ 

στ νμαΐ ΓΌ]]οννβ, ἴογ Τγάθαβ, [Πουρη ΤΟΥ  ἀἄθη 50 ἴο ἄο, 511}} νγᾶβ 

πτρσοᾶ οἡ ΟΥ̓ μἰβ ΟὟὟΠ ἱπηδῖθ γΔ]ΟΌΣ ἴο ΟΠΔΊΊΘησΘ 811 ἰμ6 Οδαμηθδῃ 

Ἰθδᾶθυβ ; ὑθσθαβ Πιοιηθᾶθ, ἐποῦρη αἰἀθα ὈῪ Μίποσυδ, τϑιϊ8. ἢΪ5 

ΘΧουτοηβ ἴῃ 1η6 ἢρῃΐ. 

810-813. προφρονέως. 055 σΟΠηΘοίβ {ῃ15 Δαν θυῦ ἴῃ σΟηβίγυοἸΟ ἢ 

ψΙ ἢ μάχεσθαι, Ὀὰΐ ἰδ 15 ΤΏΟΥΘ ἰπ δοοοτάδποθ νυ ἩοτΏΘΥΪΟ 5 γηρ]}- 

ΟΕ ἴο ΤΘΙΘῚ 11 ἴο 1η8 ΠΆΓΟΥ υϑτῦ κέλομαι. ΟὈΙΏΊΡΑΤΘ γΘΥ88 810.--- 
κάματος πολυάϊξ. “ΝΥ ΘαΥπ6885 φγοάυσθα ὈΥ το ἸΔθΟυΤ."-- δέος 

ἀκήριον. ““ἩθΑΥ]655 ἴθασν." Μαάδιηθ Ῥδοίθσ, ΔΘ Ἐπ ιβίδι "108, 

5808, πα΄ 1ῃ6 ὙΠΟ] ἔοτοθ οἵ ΜΙπουν δ᾽ 5 ΒΡΘΘΟἢ 1165 ἴῃ [16 σοιηῃρᾶτὶ- 

50η Ὀδΐννθθῃ Τυάθυβ πὰ ἢἰβ Β0η. Τυάθαβ, ΘΟΠΊΓΑΤΥ ἴο 1ῃ6 Ῥτο ϊ- 

διτοη οἵ Μίποσγνα, ουσῃΐ ἀπά ουθγοδαῖηθ [Π6 ΤΉΘΌΔη5, 6 πη 6 νγὰ5 

ΔΙ΄οπθ ἴῃ 1Π6 οἷΐν οὗ 1ῃ6 Θῆθηγ. οι άθ ἴῃ {86 τηϊάβὲ οὗ ἴπ6 ατο- 

Ξἰδπ Πμοβί, δηα τυ ἢ ΘΠθΪ65 ἸΠΥ͂ΘΤΙΟΥ ἴῃ ΠΌΤΏΌΘΥ, ἀθο]η 65 1Π6 βρηΐ, 

1ῃου σῇ Μίηογνδα σοτητηδηᾶβ ἢΐη. Τυάθαβ αἀἰΒΟΌΘΥΒ ΠΟΙ ἴο θῆσασθ 

ἴῃ ὈΔ6 ; Ἠιομηθᾶθ ἀἰβοῦθυβ ΠΟΥ ἴο ἀυοϊᾶ θηρσαρσίησ : πᾷ {Πδΐ, ἴο0, 

γγὮΘη Π6 δα δχρευϊθποθά, Οἢ ΤΠΔΠΥ͂ ΡΓΘΥΪΟῚΒ ΟΟΟΔΒΙΟΠη5, [ῃ6 855ἰβί- 

8Π66 οὗ [η6 σοάάθββ. (αίρψ, αὦ ἴοο.}---δαΐφρονος Οἰνείδαο. ““ΤῺΘ 

ὙΓΑΤΠΚ6 βοὴ οἵ Οὔπουβ." Τγάθυβ νγὰβ βοὴ οἵ (ἕπου, Κίηρ οὗ σἃ- 

ἸΙγάοῃ. Ηφ, ἤθα ἵτοτη 5 ΘΟΌΠΙΤΥ ΑΠΘΓ 1Π6 δοοίάθηΐα! τυγάου οὗ 

016 οὗἉ Πἰβ ἔτ πα5, ἀπ ουπᾶ ἃ βαίδ δβυϊυτη δὲ {π6 οουτὶ οὗ Ααγαβ- 

(05, Κίησ οὗ ΑΥ̓σοβ, ΠΟ56 ἀδιιρῃΐου ΤΠ οῖρυ]θ 6 τηδυγὶθά. 

816-820. τῷ τοὶ προφρονέως, κ. τ. Δ. ““ΤΠΘΥΘίΟΓΘ Ψ0111 [611 {Π66 

{Π6 τηδίζου νυ δου γ." ΟὈΙΏρΡΑΙΘ {Π6 Θχρ]απαίίοη οἵ Ηθυπο: 

“χεηι οπυπεηι δ απῖπιο ἐχροπαηι.᾽" --ὄκνος. ““ ΘΙ  σΊΒΠ6855.᾽.---ἐφετ- 

μέων. ΤῸ 06 ΡΥΟπουποθᾷ 85 ἃ {γ|5υ}18 016, ὈῪ 5υηἰΖθβὶβ'---μακάρεσσι 
ϑεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι, κ. τ. Δ. (ΟΟΙΏΡΑΥΟ ΥΘΓΒ6 130.---τήνγε οὐτάμεν. 
ΒΌΡΡΙΥ ἐκέλευες, ΝΥ ΒΪΟῊ ΤΩΔΥ Ὀ6 Ἰη!δΥγθα ἔγοιη εἴας.---ἀλήμεναι ἐνθάδε 

πάντας. ““ΤῸ οο]]6δοῦ ἐμθγηβθῖν 88 811 ΠθΥΘ ἰορϑίμθυ." (Βαξέπιαριρ, 
1 εχῖϊ., Ρ. 25, εἄ. ἘῚ5}1.),- -τμάχην ἀνὰ κοιρανέοντα. "" Οομηπηαπάϊης 
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τῆτουριοὺς ἐμ6 ἄρῃ." Οὔδθῦνθ {πὶ ἀνά ἰΒ 616 ν᾽ γτἰϊἔθῃ πο μους 

δΔηΔΒΙΟρΡῃθ. ΤῊΐβ ἰ8 ἀθη6 ἱπ δοσογάδησθ υνἱτ ἴῃ 6 ργθοθρὶ οἵ Ατίβ- 

(ἀγομα8, ἰῃ οὐάθγ {πᾶΐ 1ῃ6 ργθροϑίἑίοη ΤΥ ὑ6 ἀϊδβιίησυἰδιιθα ἔγοπὶ 

ἄνα, ἱ. ε., ἀνάστηθι, ἀπὰ ἴτοτι ἄνα, 6 νοσδίϊνθ οἵ ἄναξ. 

821-84. "Ἄρηα τόν. ““Τμαΐ Μᾶγβ." Ὑα ὰνθ [Ὁ] ον οὰ πθτα {ἰν8 

τϑϑάιηρ οἵ ΗΘ ψη6, ἃ8 {Π6 τηοϑὲ μδίυσαὶ δηὰ (οσγοὶὉ16, ϑρίἔζηθυ, ὙΥ ΟἹ Γ, 
ἃΠπὰ ΠΙΔΗΥ͂ ΟἰΠ6Υ5 δάορί τόγε, ἴτοῖη ἃ γίθηπα Μ5. ΙΓ νγ9 τϑδὰ τόγε, 
1Π6 τηϑδηϊηρ ὙΥ1}} ΘΙ ΠΘΥ Ὀ6, “Οἡ 18 δοσοιῃηΐ,᾽" ΟΥ̓́ “ἴῃ 118 νγᾶν,᾿" 

ἸΟΎΔΑ Υ,, “85 10 115 [6 8Γ,᾽ 1ῃ6 ποὰῃ δέος ὈθΘὶηρσ Βαρροϑϑὰ ἰο θ6 ὑῃ- 
ἀδγβίοοα ἴῃ τ ΐ5 Ἰαδὲ Β6η56.---ὔχε. ““Ὀϊγθοῖ." 

τύψον δὲ σχεδίην. ““Απᾶ 5ὙΚ6 Πΐμῃ ἴῃ Ο]056 οῃβϑί,᾽" ἑ. 6., θδῆσαζθ 

ἢ ἰμη παπὰ το απ. ΟΌὈΒΘΓΥΘ ἰμᾶΐ σχεδίην 15 ΠΘΓΘ Θαυϊναϊοηΐ ἴῸ 

ἐκ τοῦ σχεδόν, οὗ ἐκ τοῦ ἐγγύθεν. ϑοΙηρ, ΠΟ ΔΠΥ ΠΘΟΘΒΒ Υ, Τ6- 

βατὰ σχεδίην ἸΘΥΘ ἃ5 ἂἃπ δἀ]θοίϊνθ, ἃπὰ βυρρὶΥ τυπήν οὐ πληγήν.--- 

τοῦτον μαινόμενον, κ. τ. Δ. ““ΤΒαΐ ΡῃΓΘηΒΙΘα ΟὁΠ6, ἃ τηδ6 6υ]], ἃ 

ΒΕΓ ΓΘΥ τότ Οη6 ἴο Δηοίῃου." Μαΐβ ἰ5 δ] θά τυκτὸν κακόν, ὈΘοδιι56 

ὙΥΔΥ ἰβ ἃΠ ΘΥ]] οὗ πηδη᾽85 οὐγη πηβκίηρ, ἃ5 ορροβϑὰ (0 [Π056 δυ 5 1παΐ 

ὯΓΘ 5Ξ(ΓΙΟΙΥ παΐαγα!. Οοτηρατῖθ {Π6 Θχρ]απαίίοη οὗ ΕἸυβίδι 5 : ὡς ὑφ᾽ 

ἡμῶν αὐτῶν τευχόμενον καὶ μὴ φύσει ἡμῖν ἐγγιγνόμενον. Οπ 1Π6 ΟἸΠΘΥ 
Βαηά, [6 Θρίποὲ ἀλλοπρόςαλλον Πᾶ5 ΤΘίδγθησθ ἴο {Π6 γαγυὶπς οἰ δη- 
665 οὗ νγαγίαυθ, υἱοίουυ ἱποιηίηρ ἢγβὲ 9 οπ6 5846 δηά ἴῆθη ἴὸ {ῃ6 
ΟἾΠΘΓ.---στεῦτ᾽ ἀγορεύων. ““ ΟΟπγνοΓβίηρ, ργοιηϊβϑα,᾽" ἑ, 6., ῥγοιηϊβθᾶ " 

ἴῃ οσοηγογβαϊίοη, ΤΠ6 Ὀγθδοὶι οὗ ργοιηῖβθ οὗ ψνῃϊο Μᾶτβ μαὰ ὕθοη 
ΘΌΪΥ τὰκ 5 1ῃ6 δρίἱ μὲ ἀλλοπρόςαλλον 511}} ΠΟΓΘ. Δρρτοργίδίθ.--- 

τῶν δὲ λέλασται. ““Απὰ Πδ85 ἐοτροίίθη {Π056 (Οἱ Π6Γ85).᾽ 
835-845. ὡς φαμένη, κι τ. Δ. Μίπογνα ΠΟΥΒΘΙΓ ὈΘΟΟΙΊ65 1Π6 ΟμδΓ- 

ἰοίθου οἵ Ὀἰοιηθᾶθ, ἴοσ, υυποὺΐ {86 αἰὰ οἵ {Π6 σοάϑ, ἢ οουϊὰ ποΐ, 

υΥ σουγβθ, τνουπὰ Μαγ5.-- χειρὶ πάλιν ἐρύσασ᾽. ““Ἡδνίης ἀγάνγη Βἴτη 
γδΔοΚιυναγὰ νυ τ ΠΟΥ Βαηα.".--τὸό δ. ΞΒ.ΠΘΠΘΙ08.---μέγα δ᾽ ἔθραχε φήγινος 
ἄξων. “Απᾶὰ 1Π6 οαΚθῃ ἀχ]θ Ιου ΪΥ στοαηθα." Οὔβογυθ {μπαΐ ἴῃ 

ΤΎΘΙΒ6 859, {15 516 γϑυῦ ἔῤραχε ἰΒ ΘἸτηρΙογοα ἴο ΘΧΡΓΙΘ55 {6 ΟΥΥ οὗἁ 
1π6 νουπάθα νγατ-σοά. Οὐοτηραγθ θΟΟΚ ἱγ., 420.---ἄγεν. “Τὶ θοτα." 
---ἐξενάριζεν. ““Ὑ7ὲ5 ἀοϑροιίηρ." ὙΥ6 ᾶνϑ ρίνθη Βθύθ [6 ἐτηρϑυ- 

[δοΐῖ, ἢ ὙΟΙΓ τη ϑριΐΖηου, ἰηβίθαά οὗ ἐξενάριξεν (“ἢθ μαάὰ 108 

511 η᾽}). ΤῈΘ ἱπορογίδος ἀρρθαῦβ ἀραὶπ ἴῃ {πΠ6 ποχί 11π6 θα Οη6, 88 
σΟΠΗΙΙηΔίΟΤΥ Οὗ {Π|8 τοδάϊησ, Ηδθυπθ, ΒΟΎΘΥΘΥ, σῖνθϑ ἐξενάριξεν 

ἢ [86 σοτητηοῦ ἰοχί.---ἰΑϊδος κυνέην. ΤῊΘ Βοιηθὲ οὔ ΡΙαἴο (᾿Αἴδης, 

“16. ἀπβθθὴ Ο0Π6᾽}) παᾶ 16 ΡΘΟυΪαΓ ΡῬΤΟΡΘΥ͂ οὗ τοηοτίηρ [86 
ΨΥ ΘΆΥΘΙ ἰην βῖῦ]6. ΤῊΐβ ννοπάθσγί! μοὶπηθὲ μαὰ θθθὴ τηδὰθ ὈΥ {6 
Ογοῖϊοραβ (“ροϊϊοά., ἱ., ἃ, 1). ΜΘΙΟΘΌΓΤΥ σγοτθ ἰδ ἴῃ ἐῃ6 θα.116 υυῖτἢ 1ῃ}6 
Βὶαηίβ, απ Ῥϑυβϑαβ ἰπ πἷ8 σοηϊοϑδέ ἢ (ῃ6 αογροηβ. (Η|ε8.9, 86. Ηετε., 

320, 5ε4ᾳ.) Κὄὔρρθῃ δ5Κ8 ψγμαΐ Μίπογνα ἀἰὰ υνῖτ ΠΟΥ οὐγ ἐΘΔΓΙΩΙ 
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ἩΘ μα (υ. 743) ΘΠ 586 ρΡΐ ὁη ἐδαΐ οἵ Ρ]υΐο, δηἃ ΤΘΠΊΔΥΚ5, “' (1 

δοπῖιδ, ορίηοΥ, ἀοτηιαυϊέ Ἡοπιετιι5." Βαΐ, ἴῃ 1ῃ6 οᾶ80 οὗ 850 βΡΟυΓῈ σα 

701] ἃ σοάά655 ἃ5 Μίποῖνα, (Π8 ροδέ 15 δχουββα ἔγοτη δηΐθυίησ ἰηΐο 

ΙΏΔΗΥ ΘΧρδηδίουυ ἀθίδὶβ, πα Ἰθανθβ ἴῃθιη, Πυθίου, ἰο Π8 σαπ- 

ΘΓᾺΪ σΟποθρίϊοηβ οὗ ΠΪ8 ὨΘΆΥΘΥ͂5. 

849-854. ἰθύς. ““ Βιγαῖσῃξ ἱονναγᾶβ.᾽"" ΟὈβοτυβ ἰδὲ {π6 δάνοτὶ 

ἰθύς, Βιταϊσῃξ ΤῸ ΔΗΥ͂ ΤΏΔΤΚ, 15 σοηβίταθα ὙΠ ἢ 1Π6 σοηϊτῖνα οὗ {δε 

ΟὈ]Θοΐ ΟΥ̓́ΙΠΆΤΚ, 5 85 ὙΘΥῸ5 ΟὗὨ αἰπηΐηρ αἵ δηγίΐησ ἃτθ. (Καΐπεν 
ᾧ 5609, 2, Ρ. 142, .εἰ{.γ)---ὠρέξαθ᾽ ὑπὲρ ζυγόν. ““ἈΘδομοὰ ἐογννατα ουϑυ- 
1ῃ6 γοκε." ΜδῚβ νγὰβ οἡ ἴοοΐ, μβαυϊησ Ἰθηΐ ἢΪβ ἍἽμασχγὶοὶ ἴο 8 ηιςξ 

(ΘΟΙΏΡΑΥΘ σϑῦβθ 369), πα βίδίοπθᾶ ὨΪΠη56 1 οἸοβα ἴῃ ἴτοπί οὗ ἰῃ8 

ΒΟΙΒ65 οὗ Πἰοιηθάθ Ηθποθρ, ἴῃ δἰπηϊησ ἃ Ὀϊονν δὲ 1Π6 Ιαἰοσ, 8 616- 

γαΐθβ Ὠἰβ ΞΡΘΩΣ δῦουθ ἴη6 μθδάβ οὗ 1ῃ6 ΠΟΥΒ65.---τόγε. ἘΠ ίδυυτη δ 
ἴο ἔγχος.---ὧσεν ὑπὲκ δίφροιο, κ. τ. Δ. ““Ταυγπθὰ [ἴ ἀνγὰν ἤτοι οαϊ 
οὗ {π6 ομιαγίοῖ, 50 85 ἴο ᾶνθ ὕθθθῃ ἀτίγθη ἴπ υδίῃ,᾽ 1. ε., 80 1ῃδὲ ἴξ 

γγ85 τ ρΡ6 16 ἴπ ναΐῃ. 

8δὅ-802. δεύτερος αὖθ᾽. ““ΘΘΟΟΠΑΙΨν, ἴῃ ἴυτη.᾽ ---ἐπέρεισε. ““ὌτονΘ 

1 στη]γ.""---ὖθι ζωννύσκετο μέίτρῃς. ““ὙὝΒΘΥΙΘ Π6 νγὰβ σίσὶ τ Ἱἢ 16 

Ὀ611. ΟὐΟπβυ]ῦ, ἃ5 τοσασὰβ {ῃ6 ἰθιτὴ μέτρη, 1ηΏ8 ποΐθ ου ΒΟΟΚ ἰγ., 

157. Ὑῦε μᾶγνϑ ζυ]ονγθὰ ΞΡ ΖΠΘΥ ΠΘΤΘ ἴῃ σἰνίησ μέτρῃ, ΜΥΠ]Οἢ 15 1ῃ6 

τϑδαίησ οὗ Αὐ᾽βίασουβ. ΗΘΥΠΘ δ Οἵ Π6 ΓΒ ἢᾶν μίτρην, ἰΠ 8 τοδάϊησ 
οἵ Εὐυξίαιῃϊα5. Βοίῃι σοῃβί ποῖ 0 η5 ἃγ6 Ηοτιηδσίςο, θυὲ [ἢ 6 ἢγϑέ 56 5 

ΡΓΘέδσα 6 Βθσθ. ΤῊ ΡΏτδ56 ζώννυσθαι μίτρην ΤΑ Δ Π5 “ἴο σίγα ΟΠ 6᾽5 
5617 ἢ ἃ Ὀ6]1,᾽) θυΐ ζώννυσθαι μίτρῃ, ““ἴο Ὀ6 σὶγί ἢ ἃ 611." 

(ϑριίσπεν, αὦ ἰος.)---διὰ δὲ ἔδαψεν. ““Απᾶ ἴογα [Ὠγουρἢ.᾽". --ἐόραχε. 

“Βοαοτϑᾶ." ΤΠ νϑτῦ βράχω 15 ΤΠΟΒΕΥ 5αϊὰ ἴπ Ηοτηοσ οὗἉ [Π6 τὶπσ- 
ἴῃς ΟΥ Οἰαβηϊησ ΟΥ̓ ΔΙΤΩΒ ΟΥ̓́ΔΙΙΩΟΌΓ. [ἐ ἴ5 ΔρΡρ! 6, ΠΟΥΘΥΘΓ, α15ο ἰῸ 

{Π6 στοδηὶπρ οὗ ἃ μϑαυγ-Ἰοδ θα ἀΧ]6 (υ. 838): ἴο {Π6 ΤΟΔῚ οὗ ἃ ἰοτ- 

τοηΐ (Π., χχὶ., 9); [ῃ6 στοαπίηρ οὗ {Π6 θα{116-Π6]ὰ (Π., χχὶ., 587); [ῃ0 

ΒΉΤΙΘΚ οὗ ἃ νσουπάθα Βοτβθ (Π., χυὶϊ., 468) ; δπᾶ, ἴῃ ῃ6 ργθβϑηΐ ἰη- 

βίδῃοο, ἴο {Π6 ἰοΥγσ ΟΥῪ Οὐ ννατ- σοὰ. Κηϊσῃΐ ΟρρΟβ65 (15 υἱδνν 

οὗ (6 βυδ)]θοῖ, ἀπὰ φυϊΐα 5ρο 15 6 εῇδοΐ οὗ {8 ρᾶββαρθ, ὈΥ σϑίδυ 

τὶηρ ἔόραχε, τιοῖ ἴο [ἢ ΟΥΥ̓ οὗἩἨ Μαγ5β, θαΐ ἴο [Π6 ΤΟΔΥ Οὗ ΔΙΤΩ5 Τασὶηϑ 
ψ ΟΙΘΠΉΥ, ἀπ ἀβοθηᾶίηρ ἰο ἐῃ6 ὙΘΤῪ ΠΘΑΥΘΏΒ. 

ἐννεάχίλοι. “ΤῊΘ ΟΥΥ οὗἩἨ ΜΑΥΒ 5 σοτηρατοᾶ ἴο {Π6 ππιῖθα 5ῃουΐ οὗ 

πἷπα ἐπουβαπᾶ ΟΥ̓ ΐδπ {Ππουβαηᾶ τηθη ἰπ Ὀδΐ116, ἃηὰ 1ῃ6 ρΡοϑίὲ ἔπι 

Ιϑᾶν 685 ἴΐ ἴο 1Π6 ἱτπηασίπαίίοη οὗ {Π 6 ΤΘΔΌΘΥ ἴο [ΌΤΙ ἃ 5υϊ 4016 Ἰάθα οὗ 
1ῃ6 Βυρουμυτηδη Βίγθησίῃ ἃπα 526 οἵ (Π6 σοά Πἰτηβοθῖ, ϑοιηδ οὔ 6 

δΔηοϊΘηΐ ΟΥΕΟΒ ΤΏ ΚΘ ἃ ΥΘΥΥ͂ ἰδ 5.6 1655 δ᾽ τϑυδίϊοη ΠΟΙ, δπᾶ γχϑδᾶ ἐν- 

νεάχειλοι ἃηᾷ δεκάχειλοϊ, ἔγότη χεῖλος, “ἃ 11ρ. ὙΠ6 ΟἿΥ οὗἩ Μδ15 ἴ5 
18 σοΙηραγθά ἰο [Ππδξ οὗἉ ΠΙΠ6 ΟΥ ἰ6ῃ Ρδὶγ5 οὗ 1108, δπᾷ 811 π6 θθαυΐν 

δηὰ [ΌΓο6 οὗἉ {Π6 Ῥαββᾶσθδδγθοξί.-- -ἐπέαχον. “4 Ατῷ ννοηΐ ἰὸ 5ῃουϊ 



ΝΟΤΕΒ ΤῸ ΒΟΟΚ ΨΥ. 383 

-ἔριδα ξυνάγοντες "Αρηος. “ὍΘη. ἠοἰπίηρ {π6 οοπῆϊοϊ οἵ Μαγβ," 
-. δ., ΜΉΘ Ἰοϊηΐηρ ὈΔΊ{16.---ὔπο τρόμος εἷλεν. ΟΌΒΘΓΥΘ ὑπαὶ ὕπο ἴ5 
Β6ῖθ ϑιῃρὶουθα δάυθυθῖα!!ν, ἃ5 [6 ἀοοθηϊαδίίσῃ. ἀρράρραμθῃς πα σομ- 

ΡᾶγΘ ποΐθ οη ὈοΟΚ ἰἰϊ., 84. 

804-870. οἵη δ᾽ ἐκ νεφέων, κ. τ. Δ. ““Ἀπᾷ 08ὲ 858 ἃ ἀλη Πᾶ26 ἂρ- 
ΒϑδΥ5 οἂΐ οὗἉ 1Π6 οἸοι 5," ὁ. 6.» 1υ8ὲ 85 ἃ ἀδτς {πυ πᾶ ογ- οἸουα Υἴ565 ἴῃ 
{Π6 5Κγν. Οὔβθϑιγυθ ἐπαΐ ἀΐρ ἰ8 ὮΘΥΘ 51}}} Θιηρ! ογϑὰ ἴῃ Π86 56η856 οὗ (πο κ 

δη ἀδγκθηθα δὶγ (118 ἐσθ Ἡοιηθυῖο 8896), ἀπᾶ ἐπαΐ ἐκ νεφέων 18 
Θαυϊγαθηΐ ΠΊΘΙΘΙΥ ἴο ἐν νέφεσι, {ἰπαΐ 15, ἐν οὐρανῷ, Βῖποθ. τυνμᾶξ 15. ἴπ 
{Π:6 ΒΚΥ͂ ΘΟΠΊ65 ἴο ΟἿΥἿ Ὑἱθνν ἔγοιῃ 1:6 5ΚΥ.---καύματος ἐξ ἀνέμοιο δυσά- 

εος, κι τ ἃ. “Α Βροανγ- ον ίπρ υνὶπὰ θδίηρσ ταϊβθᾶ αἴθυ μϑᾶΐ,᾿" ζ. 6.» 
ἴῃ σΟὨΒΘαΌΘη6Θ οὗ ΡΥΘυΪοὰΒβ ῃθαΐ. Ηθυηθ Ρἴδοθβ. ἃ σομητηα δ[ἴ6Ὶ 

καύματος, ἀπ ΘΟΧΡΙΔΙΠ5 1Ὁ ὈΥ διὰ καύματος. ΟἸΠΘΥΒ τπᾶκθ ξ 6 561: 
[εἶν οὗ {ἰπηθ, “ἴῃ {πη6 οἵ ῃθαΐϊ." Ὑγ7ῦ8 μανθ ΦὉ]ονσοᾶ Ὑ ΙΓ, ὕοϑϑ, 

ϑΡΙΖΠΘΥ, δηα ΟἰΠΘΥ5 ἴπ πηακίησ καύματος ἀδρεπᾶ οπη ἔξ, ἀπᾶ Ἰὴ σὶν 

ἴῃρ [Π6 ΡΥΘΡΟΒ θη ἃ τηθαηίηρ Βοιηθ ναί ΔΠΑΙΟΡΟΙΒ ἰο ἐπδΐ οὗ μετά 

στ 1ῃ6 δοουβαῖϊνθ. “(Οοιηρατθ Κύληοτ, ᾧ Θ21, Ρ. 344, εᾶ. .7610.) 

ΤῊΘ τηϑδηϊηρ οὗ ἴη6 ἤἥρυγα ἴπ {Π6 ἰθχί 15 ΒΙΤΩΡΙΥ {Π|5: 85 ἴῃ6 ἤθαν- 
ΘΠΒ 816 ΓΘΔΥΓΆΗΥ ἀατῖκ, γῇ 6π Θ]ΟΟΓΊΥ͂ ἐπα πᾶ θυ- ΟἹ Ου ἀ5 ΤΟΥ͂Θ ΥΑΡΙΑΪΥ 

ΔΙοηρ,, ᾿τηρ6 1164 ὈΥ̓͂ ΒοΙη6 ν]ο]θηΐ ἀπ μθαϊ-οησαπάθσϑα δ]αβέ, 5ὸ ἀἰᾶ 

ΜδΙΒ ἌΡΡΘΔΙ ΕΙΟΟΙΩΥ δηα ἰθυτῦ]6 ο {Π6 νἱϑὺνν οὗ Ὀὶοπηθᾶὰθ 45 ἢἴ8 

γαβὶ ἔόστῃ Βῃοΐ ὑρνγαγὰ ἰηΐο 1Π6 5Κ[168. ᾿ 

ὁμοῦ νεφέεσσιν. ““ΑἸηϊὰ οἸουαβ.᾽ ΤἼΓΘΓΔΙΥ͂, ““ ΤοροίΠΟΥ. ΠῚ 
οἸου 5." Τῃ6 οἱουβ ΠΟΙ τηθδηΐ ἃγ6 ἴΠ050 1πδὲ Βῃγοπαθα ἢΐ5 [ΌΤΤΩ 
ἔγοτι 1Π6 νἱθνν ΟΥ̓ 8}} ΟἸΠΘΥ τηοτία]β οχοθρί Ὀϊοιηθάθ, (Κόρρεη, αὰ 
ἰοο.)---ἄμδροτον αἷμα. ΟΟΙΊρΑΥΘ Υ6 156 399. : 

872-877. οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν, κι. τ. Δ. ΟὈΠΊΡΑΥΘ ὙΘΥΒΘ 757.---τάδε 
καρτερὰ ἔργα. ““ΤΏΘ56 νἱο]θηΐ ἀοίηρ85.᾽"---οὠἰεέ τοι ῥίγιστα, κ. τ. Ἅ. 
“9 ροᾶβ, ἴπ ὙΘΥῪ γα ἢ, ΓΘ. αἴννανβ Θπαυτίηρ [Π6 τηοβέ Ὡρρδ]Π] σ᾽ 
{πϊησ5 {ΠΥΟΌΡἢ ΟΠΘ ΠΟΙ ΘΙ Β ΡΙαπηίηρ, ἀπᾶ ({Παΐ, ἴ00,} ὙγὩ116 βύσί- 
νἱηρ ἴ0 ΘΟΠΓΘΥ ὈΘΠΘΗΐΒ οἡ τηδη." ὙοΙ το θοῖβ ἔΠ6 ρῬαγίϊοϊθ δέ αἰΐου 
χάριν, Ὀὰῦ ἴξ ΔρΡρΘδΥβ οὗ ᾿πῃρουίδποθ ἴο {Πη6 τηθδηίηρ οὗ (8 Ῥᾶββαϑθ, 
5Π66 ἰΐ 5ΘΥΥ65 ἴο δἀὰ ἔοτοθ ἴο {Π6 οοτηρ[αἰπέ οὗ Ματβ. ΤῊ ἀΐββθη- 
ΒΙΟἢ5 ἃ πα ΠΌΔΥΙΓΘΙΒ οὗ [06 σοάβ βίδπα {8 ορροβϑᾶ ο {ῃ6 θαπϑῆϊξβ 
ἐμαί ἅτ ἱπίθη δα (Ὁ τηοσίδ]8, θὰ νυ μΐοἢ ἀγθ {πνγατί θα ὈῪ ἔῃ 656 υπ- 

ὙΜΟΥΓΠΥ Οαι15685.---ἀἰλλήλων ἰότητι. ΜΟΥΙΘ ΕΠ ΓΘΥΔΙΥ, “ ΤὨτουσ ΟὯ6 ἅπ- 

ΟἸΠΘΥΒ Ὑ}}}} ΟΥ μδϑβὲ."-σοὶ πάντες μαχόμεσθα. “6 816 8}]} αἱ γατὶ- 
ἃποθ ὙΠ 18 66,᾽ ἐ. δ.; νγ6 8}} (86 υπηῦτασθ δὲ ἐΠῪ δοπάπος; ΤῊΘ 
Θδ56 ΟΥ̓ {Π|5 ὉΠ ΓΑΘῸ 18 βίαι δᾶ ἱπητηθα δ Υ ΔΎ, τ ἀῖηοὶν, ἐμ6 ἰπ- 
ἀὐ]σαποθ νυ βΐοι ον σοπιϊ ΠΌΔΙΥ Βηονγ5 τὸ Μίηθσνα. ϑοπιθ οὗ (8 

ἀποίθηΐ ἸΠ οΥργθίθυϑ 1685. ΘΟΥΤΘΟΙΥ τηΔ ΚΘ σοί ΠΟΤ δααϊναθηΐ το δεὰ 
σέ; ἰν 6.) σοῦ χάριν.---ἄφρονα κούρην, οὐλομένην. “.Α' ΘΟ Π561685 ἀδύση. 

(ΟΥ, Ταυσοῖ νυ τ τοἰβοιρ τοί," : 
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878-883. ἐπιπείθονται. ΟὔΌΞΟΥΥΘ {Π6 οἤδηρθ οὗὨ ρϑύβοη ἴῃ ἐπιπεῖ- 
θονται ἃπὰ δεδμήμεσθα. "ΤῊΪ5 5 ποί ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ Π]ΘΔΠ5, 88 5016 Τηδίη- 

ἔδῖη, “ἃ συδιηγηδίϊοδὶ βοϊθοίβτῃ," Ὀαΐ 15 1πέθη  οη 8 }}ὉΥ ἄοπθ Ὁ 18 

Ροσδῖ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἐπαΐ ΤΙΏΟΤΘ ΘΠ ρΡ 8515 ΤΥ Ὀ6 σίνεπ ἰο {Π6 οἰδι56 καὶ 

δεδμήμεσθα ἕκαστος, ΠΟΤΕ ΜᾶΥ5 ΘΞρθοῖα ΘΟΙργ ΒΘ πα 5 Πἰμη 56] ---- 
προτιθάλλεαι. ““Ὑποὺ ομδοκαβί.". --- ἀλλ᾽ ἀνιεῖς. ““Βαυΐ ἀοϑβί 5εῖ ΠΘΥ 
ΟΠ, 1. ε., ἀοβὲ βῃσοῦγασθ ΠΟΙ ἴῃ ΠΟΥ 6Υ]] ἀοίηρβ.---παῖό᾽ ἀΐδηλον. 

“Α ἀδβίγαυοίγ οὨΠὰ.᾽ --ὐπέρθυμον. ““ΤῊΘ ονεγθθδυίηρσ."" -- μαργαίν- 
εἰν ἐπ᾽. “Τὸ θ6 ἔταπίϊο δραϊηβῖ," 1. Ἢ.) Τῇ δα] Υ ἴο 85581]]. ---- χεῖρ᾽ ἐπὶ 

καρπῷ. ΟὈΠΊΡΑΤΘ ΥΕ756 458. 
885-887. ἀλλά μ᾽ ὑπήνεικαν, κ. τ. Δ. Κηϊρσῃς τοσατγὰβ {18 νθῦβ6 

πᾶ {Π6 ἔνγο {παῖ ΤΌΠΟΥ ἃ5 ἱπίθυροϊαΐϊθα ὈΥ Βοῖὴθ ἱσποσαηΐ σῇαρβξο- 

ἀϊβὲ. Ατδοοταϊηρ ἰο {5 ΟΥς, νεκάς ἰβ ἃ ροβῖ- ΗΟΤΏΘΤΙΟ θυ ΠΊ.----ῇ τέ 

κε δηρὸν ἔπασχον. ““ΟΘΥΙΔΙΠΙΥ 1 5ΠΟΌ]ὰ ΤῸΤ ἃ Ιοηρ 16 Βᾶνα βυΐς 
[εγϑα.᾽" Οὔβοτυθ {πΠ6 αἰ ἤδυθηςα οὗ δοσθηϊζαδίίοη, ἃπ 4, ΘΟΠΒΘ]ΙΘ ΠΕ, 

οὗ τηϑδηΐηνρ, Ὀθΐνγθθη ἡ ἱπ {15 οἰαῦβα δηᾶ ἤ ἴῃ νϑῦββ 887.---ἤ κε ζὼς 

ἀμενηνὸς ἔα, κι τ. Δ. “τ, ([πουρὴ τοτηδϊπὶησ) αἰΐνθ, σγουὰ ἢᾶν8 

ὕθθη ὑυἱξπουΐ 5ίγεησίῃ ἔγοτῃ [Π6 ὈΪονγ5 οὗ {Π6 ὈΓ455.᾽ ΤΠ τηδδηΐϊησ 

Οὗ 1Π6 ψΟ]6 ῬΡαββαρβθ ἰ5 85 Τ0]ΠΟῪΒ: Ματβ ἀθοίασαβ, ἱπαῖ, ᾿Γ ἢ6 παᾶ 

ποῖ Θβοδρθᾶ ὈῪ ἃ 5υυῖν τοίγθαΐ, ὁπ6 οὗ ἔψο {πἰπσβ νοῦ] σοσίδ η]Υ 

αν θοϑίδ!! θη μΐη. ἘΠῚ ΠΟΥ Ὀϊοτηθαθ νγουἹὰ μᾶγϑ Ἰαἰὰ Ὠΐπη ργοβίσγαϊθ 

ὈΥ ἃ ββοοπᾷ {ταί οὗὨ 5 Ξρθδσ, 50 1παΐ 6 ουἹὰ ἢδυθ τοιηδϊ ποὰ 

{κ6 οπα ἀδαᾶ ὑπᾶθι ἃ Πδᾶρ οἵ β]δΐπ ; Οὐ δἶβθ 8 σσουἹὰ Βαγθ νγουπᾶ- 

Βα Πἰπι 50 Ταρθαΐθαϊυ 85 αἵ Ἰαϑί ἴο ἀδβρυῖγθ ὨΪΓὴ οὗἉ 81} ἢΪ5 βίσθηριῃ. 

889-898. μή τί μοι μινύριζε. ““ὙΥ̓μΪπ6 ποῖ δὲ 4]} ἴο τη6.᾽" --ἀλλο- 
πρόςαλλε. ΟὈΟΙΏΡΑΤΙΘ ΥγΕ͵58 831.---ἔχθιστος δέ μοΐ ἐσσι, κ. τ. Δ. Οοιῃ- 
Ρᾶτα ὈΟΟΚ ἰ., 176, δεφ.---μητρός τοι μένος ἐστίν, κ. τ. Δ. “Τὸ {Π66 

ὈΘΙοησβ 186 Ὁποοπίγο! δ 16, ἀπυ!θι ἀϊησ βρί γι οὗὨ [ΠΥ τη οί θυ 7 0π0.᾽ 

--σπουδῇ. “ὙὙΠῈ αἰ ΠΟ γ.᾽" -- κείνης ἐννεσίῃσιν. ““ ΤὭΏΤΟΙΡἢ ΠΕῚ 
1η50] σα, }}5,᾽" ἐ. ε., ΤὩτοῦσ. ΠΟΥ Τα5 ἢ δπᾶ {00]15ἢ} ΘΟ Π56]15.---ἔχοντα. 

“ΤῸ Ὀ6 Θπάυτιηρ.""---ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί. ““ἘοΥ ἴῃοὰ ἀτί ἴῃ Τὰς 6 
ζτο πῇ ΤῊ6,᾽ ὦ. 6., τί δὴ οἥἴβρτίηρ οὗ τηϊπθ. ΟΌΒΟσΥΘ ἰμδΐ γένος Π6Τ6 

15 16 δοουβαΐϊγθ δβοϊαΐθ, ἃβ ἱπ ὑυθῖβθ δ44. ΟὐΟπΊρατα ΞΡ ΖΠΟΥ, 

Ἑτοιτς. ἸΧ., Ῥ. 4.---τεὺυ ἐξ ἄλλου. Ἐργτ ἐξ ἄλλου τινός.---ἐνέρτερος Οὐ- 

ρανιώνων. “ἸΟΜΘΥ ἵπδη 1Π6 80η5 οὗ Ὀτδηυβ." Τὴ ΤΙΐδη5 816 
τηθδηΐ, γγο, δοοογζάϊηρσ ἰ0 ΘΑΥΙΥ Ἰασοπ 8, ναττθᾶ ἀραϊηβέ ]ΟΥ6, ὑγ ΓΘ 

ΟΥ̓́ΘΓΟΟΙΏΘ, πὰ ἐμγυβὲ ἄονγῃ ἴο ΤΑΥΤίΔΓΌΒ, ΠΟΤ ΤΠΘΥῪ 116 πῃ ΟΠ δΐηβ. 

Οὔβεοτυθ δαὶ ἐπ6 ἕθττα Οὐρανίωνες ΘἸΒΘΥΏΘΙΘ ΤΘ8Π5 [Π6 ἀ611165 οὗ 

ΟἸγταραβ. (ΟΟΙΏΡΑΙΘ υϑῦβθ 878, δπᾶ ὕ00Κ ἰ., 570.) 78 Βᾶγυϑ σίνϑθῃ 
ἐνέρτερος ὮΘΤΘ ἢ ΒΡΙΓΖΠΘΥ ; δηα ΠΑΥΘ, ὙΠ 1Π6 βᾶτηθ θά! ου, γθ- 

οα] θὰ 1016 ΤάΤΘΥ ἔοστῃ ἧσθας. ΤῊΘ σοϊηηοη ἰοχὶ μδ5 ἦσθα. 

899-909. Παιήον᾽. ΟΟηΒΌ: ποΐθ οἢ Υ6158 401.---τῷ δ᾽ ἐπὶ Παιήων, 
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κι τ. ἃ. Οομηρᾶτθ σϑῖβθ 401, δ86.---ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπὸς γάλα, κ. τ. λ. 
“ἈΑπᾶ 85 θη ἢρ-ἴγ60 ἰυἷσθ, οα θθῖπρ' ἀρϊέαΐοά, οαγά!ο5 {86 ννηϊΐθ 

ΤΩΣ, νυ μοι τγᾶ5 ᾿Πἰααϊᾷ (ὈΘ[ΌΓ6), ἀπὰ ἰξ ἰβ το Κοπϑα 411 ἀτουσπὰ γον 

γΑΡΙΔΙΥ ὈΥ πἰπη ὙΠΟ τηΐχθ8 1ϊ.᾽) ὙΠΘ ἐεγέξιηι σοπιραταίίοηῖβ ὮΘΤΘ 5 
16 τρί αν οὗ [86 ορϑγαίΐοῃη. ΤῊΘ ἱομοΟΥ σΟΠ ΚΘ 818 ἃ5 Τρ  ΑἸΥ ἰπ {Π6 
ὑγουπᾶ 85 {16 της (ὨΙοκοπ5 ἤθη 1ῃ6 ἢρ-(γ6 6 7166 15 5Βέϊγγϑα ἰηΐο 
ἰς., ΤΠ δοϊὰ Ἰαΐοθ οὗ {μ1β {γθ6 νγὰβ 864 845 σϑππηθὲ (τάμεσος) ἴῸΥ 
ΘΟ Πρ’ ΤΩΙ]. ---- ἐπειγόμενος. 6 πᾶγθ ργοίδσγθα {Ὁ]οννησ ΠΘΥΘ 
[π6 δχρίαπαίίοη οὗ 1ῃ6 βοβο]αβέ, ὃ. 6.γ ταραττόμενος, σπευδόμενος. 
ΘΟΙΩΘ σῖγϑ ἰὉ [Πη6 τηθδηΐηρ οὗὨ “ φαΐ ΚΙν,᾽) ἀπ σοηπθοῖ ἴδ 'π σοηβίγαο- 
ἴση ἢ συνέπηξεν. ΟΌὌΞΘΙΥΘ, ΤΠΟΥΘΟΥΘΙ͂, ἰῃ συνέπηξεν, [86 τοίου- 

ΘΠ0Θ ἴο ψγ»μδΐ 15 οπί 0 Βᾶρρθῃ. 

τὸν δ' Ἣδη λοῦσεν. Οοπδι!ξ ποίθ ὁπ ὈΟΟΚ ἱγ., 3.--κύδεϊ γαίων. 
“ἘΧΟΙηρ ἰπ ἰδ τα] θβίυ." ΤΠ6 ἰάθα ΒΟΙΘ ἰ5 αἰ δυθηΐ, οὐ σοῦγβο, 
ἔτοῖὰ ἔπαΐὶ Θχργθββϑᾶ ὈΥ 1Π6 βαῦηθ ὑοσᾶβ 'ἴπ ὈΟῸΟΚ ἱ., 406.---Ἤρη τ᾽ 

᾿Αργείη, κ- τ. 2. ΟΟΙΏΡΑΙΘ δοΟΙΚ ἰγ.; 8.---ἀνδροκτασιάων. ““ ἘΤοΤὰ {{1|0 
ΒΔ ΘΥ Ο“ ΠΘΙΌΘΒ.᾽ - 

; Κα 



ΝΟΤΕΝΟΝ ΤΗΕ ΒΙΧΤῊ Β0ΟΚ. 

ἈΒΑΌΌΜΕΝΈΥ. 

ἹΝΤΕΕΚΥΙΕΥ͂ ΒΕΤ ΨΕΕΝ ΒΕΟΤΟΒ ΑΝΡ ΑΝΡΕΟΜΆΟΘΗΕ. 

ΤΗΕ θδ (116 15 σοπεϊπαυθᾶ ; {η6 σοὰβ Ιθᾶνθ 1η6 6], δπᾶ υἱοίουυ θ6- 

δἰηβ ἴο ἀθοίασ ἴὸσ 1πΠ6 ατθθῖβ. Ἡδιθπαβ ἐμ ΥΘΌΡΟΙ, ἔπ 6 οΠθΥ δὰ- 
δὺτ οὗ ΤΙΟΥ, δα νῖβεβ Ηροΐου ἴο στοίθση ἴο 1Π6 οἰΐγ, 'ἴπ ΟΥΘΙ ἴθ ἃΡ- 

ΡοΪηΐ ἃ Ξοϊθπηη ργοσθβϑβίοη οὗ ἴῃ6 αυθθη δηὰ Ττοδη τηδίτγοῃβ ἴο 1ῃ8 

[θ:ΏΡ16 οἵ Μίποτνα, ἴοσ 1ῃ6 ΡῬΏΓΡΟΒΘ οὗ δπίγθαξίπο ἐμαὶ σοάάθβ5 19 
ΤΘΙΏΟΥ͂Θ Ὀϊοτηθᾶθ ἴγοπι {ῃ6 ἢσῃί. Ηδοΐοσυ δοοοσάϊηρσ)ν μᾶ5 δὴ ἰπ- 

ἰδυνίθυν τυ 5 τηοίῃου Ηδουθα, ἀηᾶ 1Π6 ργοσθβϑίοῃ ἴδ κ8β ρ]δςθ, 
θυ τῇ ποῦΐ ΔΠΥ͂ σοοᾶ Ταβυ]ῖ5. ὙΥμΪ6 Ἡθοΐοσ ἰβ δὐβθηΐ δἵ ΤΊΟΥ, 
Θιοτηθᾶθ ἀπὰ ΟἸδποὺβ σοῖῃθ ἰορσϑίμϑυ ῸΥ ἴΠ6 ῬυΤτΡΟΒΘ οἵ δησδαρίηρ 

θαΐ, Βανίηρσ ἀἰβοονογθα {μαὶ ΠΥ ἅτ πογθαϊ τυ {τθηά5, ἸΠΘΥ 6 Σ- 

ΟΠΔΗΡΘ ΔΥΓΠΟΌΪΣ 8 ηἀ βαραγαΐθ. Ἡδοΐογ, τ Θβηυγ 116, αἴ οσ μαυὶησ Πδὰ 

1Π6 ἸΠΙΘΥΥΪΘΥ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ τηθηϊοηθα τὶ Πἰβ Ρασθηΐ, το ρα ῖγβ ἴο 1}6 

θοάθ οἵ Ρασίβ, ἃ Ῥσϑυδὶ]β ΡΟ ὨΪπῃ ἴο τοί τη ἰο 16 θα1116. ΤΠΘπ 

ΤΌ]]Ονγ5 ἃ τηοβί δῇδοίίηρσ ᾿πΐουνίθνν Ὀθίσγθθη ΗἩθοΐου πὰ Ἀπατοζηδοῃθ, 

ΔΙΘΥ ὙΠ] ΟΝ Π 6 ὙΥΔΥΥΙΟΥ ἀσαὶη Παβίθηβ ἰο {88 86]α. 

ΤῊΘ 506Π6 15 ἢγβὶ ἴῃ ἴΠ6 Πρ] οὗ Ὀδί:16, Ὀδένγθθη {1Π|6 ΣΙ 5 ΘΙ ΓΠΟῚ5 

δηά ϑοδιηδηθυ, ἀπᾶ {Πμ6η οἰ δηρθβ ἴο ΤΊΤΟΥ. 

1-4. Οἰώθη. ““Ὑ7ὲ5 δραπθοῃθᾶ (ὉΥ 1ῃ6 σοᾶβ)." ὙὩῃδ6 σοᾶὰβ ΠΟῪ 

τοίγαϊηθα ἴτοπι ἑακίηρ ΔΥ ζαΥ ΠΟΥ Ρατί ἴῃ 1η6 ἢρῃϊ.---πολλὰ δ᾽ ἀρ᾽ 

ἔνθα καὶ ἔνθ᾽, κι τ. Δ. ““Απᾶ {ποΥΘῦροι 1Π6 ἤσῃιξ νγοπί βίγαϊσῃΐ οη- 
τναγὰ, ἴῃ 1}15 ἀϊγθοίίοη δηὰ ἴῃ ἰῃαΐ, ΔοΥο55 106 ρῥ]α η,᾽" 1. 6.. [8 ὈΔ: 116 

Ταρϑα ΟΥ̓ΘΙ ἴΠ6 ρῥαΐη Ὑ] νατθα βυσοθββ, ποὺ [ῃ6 ΟἼΘΕΚ5, πον ἐμ 8 

Ττοδηβ δάνδποίησ. -- πεδίοιο. Οὐπβυὶϊδ ποίθ οα ὈΟΟΚ [ἰϊ., 14.- 
ἀλλήλων ἰθυνομένων, κ. τ... “4.5 1Π6Υ 56 ἐΠ61, Ὀγαββ- ἰρρθα ΒρθδῚβ 

701} ἀσαϊηβὲ θοῦ οἴμθυ." Οὔβεσυθ ὑπαὶ ἀλλήλων 15 ΠΟΙῸ 116 σϑηϊ- 

{1γ6, ΑἴΘΥ ἃ υϑυὺ οὗ δἰ πηϊηρσ δἵ ἃ τηᾶτκ (Καλπετ, ᾧ δ06, Ρ. 141, .7ε1{.)ν 

84, ΤΩΟΤΘΟΥ͂ΘΥΙ, ἐπαξ ἐθυνομένων, ἴῃ [Π6 ργεβθηΐ ρᾶββᾶρε, 18 1ῃ68 ΟΠ 

ἰηβίδησθ ἴῃ {ῃ6 ΠΙδᾶ οὗ 1Π6 διηρὶουτηθπηῖ οὗ {86 τη 16 νοΐοϑ οἵ ἐθύνω, 
ἴο ἀοποίθ 1ῃ6 θυ δὶ πη ΟΥ δἰπιὶησ οὗ βρϑδῖβ, ἔῃ}6 δοίϊνθ θϑὶηρ 1ῃ6 
ὙΟτΘ υ508] ΤΌΥΙῚ.--- μεσσηγὺς Σιμόεντος, κι τ Δ. ΤΟ Ὀαΐ116-ἢθ]ὰ ἰὰν 

4 
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Ὀθίνγθοη {6 Ξ''πηο]8 δηἃ ϑΘοδιηδπᾶθυ, ψνὩΐϊοἢ 1Ἰαϑὲ νγὰ8 αἴβο ςα! δᾶ 
Χαδηίπαβ. (Οοιῆραγθ θΟΟΚ ν., 77, 774.) 

δ-9. πρῶτος. “ΕἸγβΒῖ οἵ 8]1},᾿ ὁ. 6.7) ΑΓΘΥ [Π6 σοὰβ μαὰ Ἰϑῦ 1η6 ἤρῃι 

-- “ φόως δ' ἑτάροισιν ἔθηκεν. ““Απά οαυβοὰ Ἰρῃϊ ἰο ΗΒ σοτηραπίοηβ,ἢ 

ἢ. 6.,) Βᾶγ6 1Π68 ᾿Ιρῃϊ οἵ ΠΟΡΘ ἴο ἢΪ5 {ὉΠ ΟΥΤΘΥΒ, ἃ8 Ὑ76}} 88 10 1Π6 ΟἸ ΠΟΥ 

Οτθθκϑ ; οδυβθα ΤΠ6Πὶ ΠΟΥ, ὉΠ. Β0ΤΘ στοῦπαβ, ἰῸ ἤΟρΡΘ ΤῸΥ Υἱοίοσγυ, 

Βίαζθ Ασδηᾶβ μαᾶ {8]16η. Αδδηιᾶβ γγὙὰβ Ιϑδᾶϑυ οὔ ἴῃ6 ΤὨτγδοϊδπα 
(ὈοοΚ 1ἰ., 844), ἀπὰ διηθα ΓῸΣ ᾿ἷβ ργόνγοββ. Μδγβ Ὠἰγηβοιῖ δὰ 85- 

ΒυΠιΘα Ηἰβ ἔοστῃ οἡ ἃ ργϑνυίουβ οοσαβίοη (ΌΟῸΚ Υ.., 462). 186 [2]] 
οὗ 80 ΡΟΥΜΘΥΓᾺΙ ἃ ὙΥΔΥΥΪΟΥ, {ΠΘΥΘΙΌΤΘ, Βουνθὰ στα 10 δποουτασὸ 

18 ἀτθοῖβ, ἀπὰ ργονθὰ ἃ ργθβαρθ οὗ υἱοίουυ. ---τέτυκτο. ““Ὑαξ." 

ΟὔΒουγθ ἤθγΘ 1ῃ6 ϑπηρὶουτηθηΐ οὗ {Π6 Ρ]υρογίδος ραββίῖνθ οἵ τεύχω, 
ἴο ἀθποίθ {παΐ νυ λα δέοη πιαᾶς, απ 5{1 εαὶδίεα;; 80 ἴδδξ ἴδ Β6- 

ΘΟΠΊ65 Θαυϊνα!θηῖ, ἴῃ ἔαοΐ, το {6 5'τῆρ]Θ “Ὑγ)8,᾽ ΟΥ ἱπηρουίδοϊ οὗ 

εἰμί. ΤῊΪΒ 15 ἃ υ8ᾶ06 ΥὙΘΤΥῪ ἔγθαιθηΐ ἴῃ ἩΟΙΊΘΓ, ἃπᾶ ἢὰ5 δἰγθδαῦ 96- 
συγγρα ἴῃ ἃ ΡῥΥθυϊουβ ὈΘῸΪΚ (Υ., 78).---κόρυθος φάλον. ΟΟΠΒΌΪ ποίθ 

ὉΠ. θΟΟΚ {ἰϊ., 8602. Ἷ 
192-17. "Αξυλον. ΟΌὈΌΒΘΥΥΘ ΠΕΙΘ {Π6 Ἰοηρ γοναὶ ἰη (ἢ 6 Ρϑπυϊξ, δπὰ 

ΘΟΙΉΡΘΥΤΘ ἔῃ6 ΤΙ ΚΒ οὗ ΤὨΪΘΥΒΟΙ, ᾧ 148, 8. ΑΧΥΪὰ5 νγὰβ8 “ΠΟΤῚ 

ΑΥἾΒΌ6, ἃ ΟἸΥ οπ ἴη6 Ηδ]]θβροπίῖ, θθίνσθθη Αὐγάπβ δηὰ 1,ἈΤΩρΒδΟῦβ, 
δηά νγὰβ ἃ ἰθδᾶθχ οὗ {Π6 411165 ὑπά θυ Αϑίυβ (ὈΟ0ῸΚ ἰϊ., 890). ---βιότοιο. 

“ἴῃ {Π6 Π]6ΔΠ8 οὗ ᾿ἰνίηνσ.""-- φίλος. ““Ηοβρὶ 4016." --πάντας γὰρ φι- 
λέεσκεν, κι τ. Δ. “ἘοΥ, ἱπῃδθιησ ἃ ἀνγθ! πα ὈΥ 106 ὙΥΔΥ 5146, "6 
ἰγραϊθα 41} 'π ἃ ζγ ΘΠ ]Υ νγαΥ." ΟΌΒΟΙΥΘ ἱπαΐ φιλέεσκεν 15 ΠΘΤΘ, 45 

1η6 Βοῃο αβὲ σϑιηασκβ, Θαυϊγαϊθηΐ ἰο ἐξένιζεν.---ἤρκεσε. ““ὙΝαϊα θα 

οἵ""-- πρόσθεν ὑπαντιάσας. “ΒΥ Βανίης ρΡΙασοά Ὠἰτηβθ ΙΓ ἴπ (Π6 ὙΥΔΥ͂ 
ἴῃ {τοπΐ,᾽ 1. 6., ὉΥ Βανίησ [γονγπ Ηἰτηβο Γ ἰπ [ῃ6 νγαν, θεΐνγθθη Αχῦ- 
105 ἂπά Ὠϊοτηθάθ, ἂαπὰ {π5 ννατά θα ΟΥ̓ ἀδβίσαοίίοη ἴγοπι {ἢ 6 ΤΌΤΤΩΘΥ 

ΗΟΙΠΊΘΥ ἄοθ5 ποῖ, ΟὈΒΘΙΥΘ5 ὙΑΙΡΥ, ἱπίθπα ἐῃ8 85 ἃ τϑρτοοῦ οὗ ἰπ- 

σταϊπᾶθ ΟΥ̓ 56. 76 οἡ 1ῃ6 Πυπηδη τὰ66. Τῇ 15 ΤΠΘΥΘΙΥ ἀδβίσηϑα ἐὸ 

ΘΧοϊίθ ΟὟΥ σοιηραββίοῃ, 85 ἃ ραϊμϑίϊο σϑήθοϊίοη {μαΐ ὁπ6 0 παὰ 

οί πἀθα 50 ΤΏΔΠΥ 5ῃουϊα ποῖ, ἱπ Πἰ5 Θχίγθιη Υ, 06 Βοίγιθηαδα ἘΥ͂ 
ἤθη. ΤῊ ροσΐ Ἰατηθηΐβ [Π6 ὑπηηοσίθα οαἰδβίγοΡ 6 οὗ 850 ποβρί 8019 
ἀπᾶ θαπονοϊθηΐ ἃ τήδη. 

18-19. ϑεράποντα Καλήσιον. “5 αἰΐοπάδηξ Οα]θβίαβ." ΤῺΘ 
(οΥπὶ ϑεράπων 4065 ποΐ ἱπΠΡΙΥ, ΘΙ ΓΠΘΥ ΠΘΥΘ ΟΥ̓ ΘΙΒΟΊΠΘΤΘ ἱπ ΗΌΓΙΠΘΥ, 

ὙΠ θη ἐπ5 διηρίουθᾶ, δου ΐηρ ΒΘΥΨ]6 ΟΥ ἱσποῦϊθ. ΤῊΘ ϑεράπων 
οὗ ἃ ὙΨΑΥΤΙΟΥ 18 ἃ ΘΟΠΊΡΔΠΙΟΠ ἴπ ΔΥΓΊΒ, ἃ ΟΟΙηΤα 6, ΤΟ ΤΟΠΑΘΥΙΒ [Γ66 

ΔΠἃ ΠΟΠΟΌΤΔΌΙΘ βϑυύυΐοθ, μου σἢ υϑυδη ἱπίδυου ἰπ ΤΑΠΊς ΟΥ̓ πᾶῖηθ.. 

5ὸ Ῥαίΐσοοϊυβ 15 ϑεράπων οἵ ΑΘὮΠ1|685 (ΠΠ]., χυΐ., 344); Μοτίοπθϑ οὗ 
Τάοταθποὺβ (Π., χχῆϊ., 148), ἄς. Τὴ ϑεράποντες, ᾿ΠΘΥΘΙΌΤΘ, ἅτ 

{πὸ 1η6 δβαᾳυῖγοβ οὐ ἴῃ Μιάά]θ Ασοβ, δπᾶ ρβϑυίουτη βί γαῖαν βου 5 
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ἰῃ ΠΡ ΈΤΤΤΑ, ὅπ βίθαᾶβ, εὐ δῃς 1Π6 νγᾶτ-οατ, ὅσ. ---- ὑφηνίοχος. 
“ΤῊ ΟΠΔΥΟΥΘΟΥ." ΟΌΒΘΥΥ͂Θ ΠΘΙΘ Π6 ἔΌγο06 οὗἉ ὑπό ἴπ σοπηροβιποη, 

[Πη6 θητα ὑφηνέοχος ῬΤΟΡΘΙ͂Υ͂ ἀσποίϊηρ 1Π6 ΟΠΔΥΙοΐθ συ 85 βιθ]θοῦ ἴο᾽ 

1:6 ὙΥΔΙΤΙΟΥ ἰπ 15 ΟὨδγὶοῖ.---γαῖαν ἐδύτην. ““ὙΥ̓ δηΐ ὕπά6Υ [ῃΠ6 δατίῃ.᾽" 

Ἐφαϊνα]οθπέ το {Π6 1, δ. “ ἐξγγαπι βευιδιοτιηὶ.᾽" 
920-37. Ἐὐρύαλος. ϑοη οὗ Μϑοϊβίθυβ, ἀπᾶ ὁΠ6 οὗ ῃ8 σοτηραπίοηβ 

ἐπ ἃυῖὴβ οἵ Πίοτηθάθ. Οὐοηβαϊξ θΟῸΚ 1ϊ., 568, ἀπ ΘΟΙΏΡΑΥΘ νου86 38 

[ΟΠ] οἰ ησ.---βῇ δὲ μετ΄. ““Απᾶ ΒΘ ἴπθη νγϑηΐ δῇαζν."---,νύμφη Νηΐς 
᾿Αθαρθαρέη. ““Τὴ6 ΝΥΙΩΡΗ ΑΒάτθάγθα, ἃ Ναϊδα." ΤῊ Ναϊδαβ Ὑγθγ8 
ΓΙΟΥ͂ ΟΥ̓ Αἰ  -ΠΥΠΏΡἢ5.---σκότιον. “Ἰὴ 5Βθοσθί,᾽" ὃ. 6.,) ἱΠΘριτηδίθ. 

Ηδηοθ, ϑεῶν παῖδες σκότιοι, “16 ΟὨΠάΤΘη οὗὁὨ [Π6 σο(ϑ᾽ βεογεέ ἰουοδ." 

(Εὐτίρ., Αἰεεδὶ., 989.)---ποιμαίνων. ““Τοπάϊηρσ {π6 ἤοοκΚ5.""---ἐπ’ ὄεσσι. 

«Βοβϑίάθ 16 βῇῃβερ."---καὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε, κ. τ. Δ. ““Απᾶ 1Π6 

Βίγθηρίῃ ἀπα σ]ΟΒΒΥ ΠπῚῸ5 οὗ {Π656, 1ἸηΠ4 664, 1ῃ6 50η οὗ Μϑοϊβίθυβ τθ- 

Ἰαχϑα.᾽" ΒΥ 1Π6 ραϊτοηγτηῖο Μηκιστηϊάδης, ἘΞΌΤΥΔΙῈ5 5 τηθαηΐ. 

929-36. Πολυποίτης. Ῥοϊγροῖοθβ νγὰβ βὸπ οὔ Ρι τ μοῦβ, ἀπά οοῖη 

τηδηαθα ἃ ρατί οὗ [6 ΤΠ ββα]δη [ΌΤΟΘ5 (ὈΟΟΚ 11., 740).--πΠερκώσιον. 

ἜΤΙ Ῥασοοβίδῃ," ὁ. 6., ἔγοιη Ῥασοοίθ, ἃ οἰ ἵυ οἵ Μυϑβία, βουτῃ οὗ 

Τιατῆρβδοαβ, δπα ποίΐ [ὯΓ ἴτοπὶ [Π6 ΒΏΟΤΘ5 οὔ [ῃΠ6 Ἠδ]]θβροηΐῖ. (σοη- 

ΒῸΠ: ΠΟΟΚ 1Ϊ., 898.).-- Ἔλατον. ἘΠαῖα5 νγὰβ ἔγότη Ῥϑάδβῃβ, ἃ οἰτυ οὗ 

{Π6 1,6] 6 σα5, ἴῃ ΤΥΊΟᾶ5, Οἡ [Π6 ΤΙΥΘΙ ϑιαϊῃϊσθῖὶβ. ΤΗΘ βιζπαΐίοη οὗ 1}18 
ΡῬΙδ66 τϑιηδὶπβ ὑπθῆπθᾶ. [Ὁ ἈρρθδΥβ ἔγοιη ῬΙ]ηΥ, ἐμῇ ΒΟΙῚΒ ΔΌΣ ΠΟΥΒ 

Ἰάδητ ρα ὁ ἢ Αὐἀτατηγίτη. (Η. Ν., ν., 82.) ΤῊ ϑαϊηϊδοίβ, 

ὙΠΊΟΘΉ, δοοοτάϊησ ἴο ϑίγαθο, νγὰβ 4150 οδ]]δϑᾶ Σαφνιεόεις, ννὰἃ8 ΤΩΘΤΘΙΥ͂ 

ἃ Ιᾶγρθ [ογθβί- ὈσοοΚ.---Λήξζτος. Τ,οἸα5. γχὰβ ἃ ἰΙϑδᾶθσ οὗ 1:6 Βωο- 
(8 π5 (ὈΟΟΚ 11., 494). ---- Εὐρύπυλος. ἘΞΌΤΥΡΥ5 ψγὰβ ἃ ΤΉ Θββδ δη 

ἰϑδᾶάθυ (θοοκΚ 1Ϊ., 785). 

98-44, ζωὸν ἕλ΄. ““ΤΟΟΙ 411γ68.᾿ -τ-ἀτυζομένω πεδίοιο. ““ ἙἸΘοίησ 

ὈΘΌΥ] ἀδγθα ουϑὺ [Π6 ρ]δἰη.᾽"---ὄζῳ ἔνι βλαφθέντε μυρικίνῳ. ““Ἡανὶησ 
ὈΘΟΟΙΉΘ ᾿τηρθαρθά Ὀγ ἃ ὈτδηΘἢ ΟὗὨ ΤΩ ΔΥ 5." ΤῊΘ ἰδιηατῖβκ (μυρίκη), 

{πα 15 ΠΕΙΘ πηθδπΐ, ἰ5 1} 6 ἑαηιατίς Θαἰϊσα, ἃ ΞΏΤΟΌΌΥ ἔγθα ἰῃδὲ στοννβ 

ἴο ἀθουΐ τυνθ ΠΥ (δεῖ ἴῃ Ἠοθΐ, δηά 15. (Ὁπὰ οὗἉ νγεΐ ρίαοεβ. (Οοια- 

Ρᾶγθ Με ριιεῖ,, Ηοηι. Εϊον., Ρ. 89. Μοηίδεὶ, αἀ ἰος.)---ἀγκύλον ἅρμα 

ἄξαντ᾽, κι τ. Δ. ““Ἡαλνίησ Ὀτοκδῆ 6 συχνά οἰατίοϊ αἵ ἐη6 δχίγϑι- 

ἰτγ οὗἩἍ 1ῃ8 Ρο]6." ΤῊΗΘ γόοκθ᾽ ννγὰβ βίθπϑα ἴο 1ῃϊ18 ρατΐ οὗ 1Π6 ροῖβ. 

Α5 βοοῃ, {ξμϑυθίοσθ, 85 118 νγὰβ Ὀσόκθη ΟἿ, 1ῃ6 ΠΟΥΙ͂ΒΟ5 Ψ͵Θ γϑϑᾶ, 

ἃηα νοΐ οὔ ἢ 1ῃ6 γοΚα.---ἀτυζόμενοι φοθέοντο. “Ὅτ ἢγὶησ 

Ρδηϊο-βίγαοι.""---δολιχόσκιον ἔγχος. ΟὐΟτηράγθ ὈΟῸΚ ἰἰϊ., 3846. 

406-80. ζώγρει. “ΤΆΚΘ πι6 4]1ν6,᾽ ὁ. 6., ΚΙ] τη8 ποῖ, θὰ: ἸΘα τὴϑ 
ΑΥΓΑΥ͂ ΟΑΡΕΪνΘ.. -ΟΟΙΏΊΡΑΓΘ {Π6 ΒΟ ο]αβί, ζῶντα ἄγε. πῃ θΟΟΚ ν.; 698, 
ζωγρέω μαᾷ {Π6 πιθαπίπρ οἵὨ “ἴο Τ60Δ81] ἰο ΠΠ{8,᾽) ““ἴο τουῖνο."--ἄποινα. 

ΟὐὨτραγθ ὈΟΟΙΚ ἱ., 13.--πολλὰ δ᾽ ἐν ἀφνειοῦ πατοὸς, κ. τ. 2. “ἔοι 
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ΓΩΔΗΥ͂ Αἰ 8016 Τῃΐπρ5 116 ἐγθαβυγθα ρ ἴῃ 1} (ὨΟ0156) ΟὗὨ ΤΩΥ̓ τ ΘΔ ἢ Ὺ 

[αϊῃ θυ." ὙΥΠῺ πατρός ΒΟΡΡΙΥ͂ οἴκῳ, ΟΥ̓δόμῳ.----τῶν. ““ἙἘτοτα 1}|656.᾽ 

-ἀπερείσι᾽. ΟΟἸΏρΑΓΘ ὈΟΟΚ ὶ., 18.--τἐμὲ ζωόν. ““ ΟΥ̓ ΤΩΥ Ὀδίηρ αἰΐνϑ. 
581-54. τῷ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν, κ. τ. Δ. Οὐομραγθ θ00Κ ἰϊ., 142. ΞοΙὴθ 

ΜΒ, ρῖνϑ ἔπειθεν ὮΘΥΘ ἴῃ Ρ]δ66 οὗ ὄρινεν, ὃ 1η6 ἸΔ’ΘΥ 18 1ῃ6 ΤῆοΥΘ 
ἩΟΙΊΘΤΙΟ {ΌΥΠῚ, ἃ πα {6 ΓΟΓΠΊΘΥ ΔΡΡΘΔΥΒ ἴο Ὀ6 ἃ ΤΏΘΙΘ 51058 ΟΥ̓Ϊπίου- 

ΡΓδίδιίοη.---ϑοὰς ἐπὶ νῆας. 'ΤῸ 06 οοπδίγιρα ψ ἢ καταξέμεν.---ἀν- 

τίος ϑέων. ““ Ἀυπηΐης ἴῃ 116 ορροβίίθ ἀϊγθοίίοη." Οὔβοσνθ 1}6 
αἰ θγθποθ οὗ δοσθηΐυδίϊοη θθένγθθη ϑέων ΒΕΓ, 1Π6 Ραγεοὶρ!8 οἵ ϑέω, 

ἂπὰ ϑεῶν, [Π6 σαηϊτνθ ρίυταὶ οὗ ϑεύς. 

δὅ-60. ᾽Ὦ πέπον, ὦ Μενέλαε. ΟὐΟτρΑΓΘ ὈΟΟΚ ἰἱ., 296.---ἦ σοὶ ἄρισ- 

τα, κι τ. Δ. ““Οογίδί ΠΥ ΥΘΥΥ ΘΧΟΘΙΙΘηΐ (ΒΘ 6685) πᾶν Ὀ66η ΓΘη- 

ἀργϑᾶ η66 δ ποιῃηβ ὈΥ͂ ῃ6 Ττο]αη5." Αἡ ἰσγοηΐσδὶ δἰ] βίος ἐο 1η6 

ΜΎΟΩσ ἀοπ6 ὈΥ Ῥατὶβ. ὙΠ6 γαίῃ οἵὗἉ ἰάθαβ ἰβ ἃ8 {Ὁ]1οὐνΒ : ΒΥ, 81} 
ΤΏΘ8Π5Β ΒΟΥ ΙΏΘΤΟΥ ἴο 1ῃ6 Ττ͵οΟ͵άη5, ἀμ 5ρᾶσθ ἐμϑῖσ ᾿ἶνθβ οα 106 

θ41116- 614, βίποθ 16 0 βάν Ὀθηθῆϊβθα {ῃ66 50 τη 0ἢ ἴῃ ΠΥ ἀοτηθβίϊο 
αἰἴαῖγβ, ἀπ ἤᾶνθ Ὀθθη 850 τορδτγα[] οὗ 1Π6 τὶρσῃΐβ οὐ Βοβρί (δ εν !--τ 

μηδ᾽ ὅντινα. ἘῸΥ μηδὲ ἐκεῖνος ὅντινα.---γαστέρι. ἘΞαβίδι ΐ 5 τπΆ Κ65 
118. Θαυϊναὶοηΐ ΠΕΙΘ ἰο ἐν κόλπῳ, Βῖποθ, δοσογάϊηρ ἴο ᾿ἰπ), κοῦρον 

οδηποΐ βίδηα ΤΥ ἔμδρυον, [ῃ6 ΟΠ ἴῃ [η6 γοὴθ, ΤῊΘ Θχρδηδίίοῃ, 

ΒΟΥΘΥ͂ΘΙ, 18 Δἢ ΘΥΤΟΠΘΟῺΒ ΟΠΘ6, 5Π66, 85 ΗΘΥΠΘ ΤΟΙΏΔΓΚΒ, [ῃ6 ἴοπῃ 

κοῦρον Οδη ὙΘΓΥ͂ Μ0Ἐ6Ὶ}} Τηθδη ΠΕΙΘ ἃ οὨὰ 85 γϑὲ ὈΠΌΟΓΏ. ' , 

μηδὲ ὃς φύγοι. ““ΜΔΥ ποΐ ΘΥ̓́Θῃ Π6 6508ρ6." --ἀλλ' ἅμα πάντες, κ. 
τ. Δ. “Βαϊ ΤὨΔΥ͂ 811 ἰοσοθίμου αἰ ΥἹῪ Ροτίβῃ ουξ οὗ Πίαπι, νυυίμοας 
απ Υ] ΠΟΠΟΥΒ, δηᾶ υυἱῃουΐ ἃ ἰγαοθ (οὗ μοι Ὀδίηρσ 161}. ΜοΙδθ 
᾿ἰτο σα}, “ ἀπθυτίοα πὰ ἀηβθθη." ΤῊΘ δηοϊθηΐ σταιητηαγίδηβ μᾶνθ 
βουσί το 75:17 {π|6 ΟΥ̓ΌΘΙΥ οὗὨἨ Βρί τις ΠΘτΘ ἀἰβριαγθὰ Ὁ. Ασατηθιηποη, 
θὰ ἢ 1116 βασοθββ. Ηἰἴβ ΒΡΘΘΟΣ 15 ἰπ [Ὁ}} δοσοτάδησθ νυ ἐδ 6 
θαγθαγίβμῃ οὗ ἷβ ἂρθ. Κηϊριῖξ γοσαγάβ [6 σγ016 ρΡαββᾶβθ 88 δῆ ἰῃ- 
(ογροϊαίίομ, θαξ οα ὙΕΙΥ ἱπβαδίοϊθηΐ στουπᾶδ. Ἶ 

601-65. ἔτρεψεν. ““ΟΠαηροά."---αἴσιμα παρειπών. “Ἠανίηρ δά- 
γίβοα {Π6 τὨϊηρσ5 {πᾶ νγουθ τὶρηΐ."--ὥσατο. '"ΤῊῺΘ ἔοτοθ οὗ {Π6 τηϊά- 
416 1β μθύθ βίγθηρίῃθηθα ὈΥ ἀπὸ ἔθεν, Βίποθ. ὥσατο ΔΙΟΠ6 ΡΓΟΡΘΙΥ͂ 
τηΘ8Π5 “ἢ6 Τῃγαβέ ΔΙΨΑΥ͂ ἤτοπη Ὠἰτη561:.".--ῆρω᾿. ἘῸΤ ἥρωα. ΤΙΪϊΟΓΒΟἢ 

-(ᾧ 196, 62) {π1ηΚ5 1παΐ {π6 {τὰ ἔοστα οὗ ἐμ δοουβαίνθ ῃ6ὺθ 15. ἥρω, 
ΤΟ] οννηρ 1ἢ6. ἀπδιοσυ οὗ Μίνω. Βυΐ ννϑ ουρῆΐ, ἴῃ ἐμαὶ δνθηΐ, ἃ5 
ΒΡ᾿ΓΖΗΘΥ ΤΟΙΠΓ ΚΒ, [0 τυγῖθ ἥρων, ἰῃπ5 ργθνθπέϊηρσ {Π6 Πἰαΐα5.--τάνες 

τράπετο. “ἘΔῚ] ονϑσ."--λὰξ ἐν στήθεσι δάς. ““Ἡδνίηρσ ἱτοᾶ οα ΜΝ 

Ὀγδαϑί νυ ἢἷ8 μ66].᾽ ΟοΙΏραγθ ὈοΟΚ ν., 620. 
θ1--11. ὦ φίλοι, ἥρωες Δαναοΐ, κ. τ. Δ. ΟοτραγΘ ὈΟΟΚ ἴΪ., 118. : 

ἐνάοων ἐπιδθαλλόμενος. “" ϑοί(ϊησ ΒΒ ταὶπὰ ροη 58Ρ0115.᾽) ΟὈβουνθ 
1η6 τί]. ἔογτοθ οὗ ἐσιδαλλόμενος ; ἸἰϊΘΥΑΙΥ “πτουγίηρ Ηἰτηβϑιῦ 

Κεκῷ 
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ὉΡΟΙ;᾽" ὁ: δ:, ΘΑ ΘΤΙΥ ἰυγηΐϊηρ 5 δἰτθηξοη ἴθ. Ναβίου ὑθοοιητηθηᾶβ 
ἔπδϑ ΠῸ ΟΠ ἸοΙΓ6Γ ὈΘμΪπὰ ῸΓ [Π6 5 κα οἵ βροῖϊβ, θαΐ {παὶ [ΠΥ 518 

ἴπθ ἴθ 8. πονν, ἃπα 5ΡΟΪ] [61 αἰϊθυνγαγά.---ῶς κεν πλεῖστα φέρων, κ. τ. 

ἃ. ὩὙΠαΐ Π6 ΓΊΔΥ δῸ ἴο {Π6 5Π105 ὈΘΑΥΪηΡ ὙΘΥΥῪ ΤΩΔΠΥ ἀΥΔΥ,᾽ ἑ. ε., 
Ἰοδδϑὰ στ ἢ 50Ρ0]].---ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἕκηλοι, κ. τ. Δ. ““Απάὰ αἰογννατά 

{Π656 4150 γ6 58}8}} βίτιρ οὔ υπαϊξέμτθθα ἔγοιη 1η6 ἀθαὰ σοῦρβθβϑ ΟΥ̓ΘΤ 
{Π6 ρ]αῖη." ΤῊΘ ΤΟίβδυθμοβ ἰπ τά 15 ἴο {η6 ἔναρα, ΟΥ̓ ΒΡΟΪ]5,. 85 ἰτη- 

Ῥ θα ἴῃ ἐνάρων {πᾶΐ ρΡγασθάββ. ΟὈΞΘΥΥΘ, αἰ5ο, [6 ΡΘΟΌ ΔΓ ΡΙΘΌΠαβηλ 

ἴπ νεκροὺς τεθνηῶτας, ἡΥΪΟἢ 15 Βοιησνμδὶ ρα] }Π]Ἰαϊθα ὈΥ 1η6 δα άπ ϊοπαὶ 

ἰάθα οὗ ἱψίηρ ΟΥ̓ τεπιαϊπῖηρ᾽ ἸτΩρΡ 6 ἃ Ὀγ Π6 ρϑγίδοϊς ραγίοῖρ]θ. Οοια- 

ΡᾶΓΘ, αἰβο, Ὁά., χ., 680, νέκυες κατατεθνηῶτες.---ῶμ πεδίον. ἘῸΥ ἀνα 

πεδίον. 

13--10. ᾿Αρηϊφίλων ὑπ’ ᾿Αχαιῶν. ““Ὁπάργ 186 ἱπῆπθποθ οὗ {ῃ8 
ΟΥροκβ ἄθαῦ ἰο Μδτγβ,᾽" ἑ. 6., «Ὡχουρσἢ 1Π6 ργόνναββ οὗ [ῃ6 γάτα 

το β.---ἀναλκείῃσι δαμέντες. ““ϑαθάποα {Πτουρη ΤΠ6ῚΓ οὐγη 5ρὶγ- 
{{Π|655Πη655. --Ἔλενος. ἩδΙθπαβ, 5οὸη οὗ Ῥγίατη δηᾶὰ Ηδβουθα, ν᾽ ὰ3 

Τατηθ (ὉΓ ἢἰβ 511} ἴῃ διυσατγίθβ, θυ ννὰβ5 αὖ {η6 βᾶγη8 {ἰτὴ8 ἃ ἀϊβίϊη- 

Βυϊϑηθα νγαυγῖοσ. Ασοογάϊησ ἴο 1η6 ροβί- Ηοιηθσὶς Ἰεασθηάβ, ῃ8 σϑ- 

σοἰνοᾶ, δου 1ῃ6 ἀθαΐῃ οὗ Ῥυτγμαβ, ἃ ρουίίοη οὗἉ [Π6 ΘΟΙΠΙΥΥ ΟΥ̓ΔΙ 

τ] οἢ {Παΐῇ ΡΥποθ Ὠδᾶ γυ]οὰ ἰπ ἘΡίγι5, δηα τηδγτὶ θὰ Απατοιηδοῆδ. 

(σοιηρατα γέγρ., ΖΞ π., ᾿ϊ., 295, 938.)---οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος. Οοτη- 
ΡῬᾶγΘ ὈΟΟΚῚ., 69. 

171-85. πόνος ἐγκέκλιται. ““ΤἼΒ 101] (οὗ θ4{{16) Ι6415,᾽ ὁ. 6.» Βᾶ85 

θ6Θη πηδάθ ἴο γθϑίῖ. Ζηθαβ δπᾶ Ἡθοίου 816 ΠῈσ6 δα ἀγθββθᾶ 85 1ῃ8 

ἔνγο τηοϑί ῥγογηϊπθηΐ ὙΥΑΥΥΪΟΥΒ οὗ ἴῃ6 ΤΥΟ͵αη ἂπᾶ δ]}|6ἃ Ὠοβί, οῃ 

ΠΟ5Θ ΘΧΘΥΓΟΠ5 ἰῃ6 ὙὙΠΟ]6 ἕαΐθ οὗ {π6 ὑδε:16΄ ἀδρθηᾶβ.---αὐκέων. 

ΤῊ Τιγοΐϊδηβ 16 ΠΘΓΘ Ρὺΐ ΓῸΓ {Π6 4}1165 ἴῃ σθῆθσαὶ. ΟὈΙΏΡΑΥΘ ἔῃ8 

ΒοΒοΙαβὲ : Λυκίων - κατ᾽ ἐξοχὴν, τῶν συμμάχων.---οὔνεκ᾽ ἄριστοι πᾶσαν 
ἐπ’ ἰθύν, κι τ. Δ. ““Βδοδιῖβ γ6 ἃ16 ἴῃ6 θθβί [ῸΓ ΘΥΘΤΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΘ, θοΐἢ 
ἃ5 Τοσαταβ ἢρῃιησ δηᾶ ραπηΐηρσ." ΤῊ ἴθυτη ἐθύς ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ ἀσποῖθβ 

ΔΏΥ “ αἰγϑοῖ ΠΡ Ὸ}56,᾽ ΟΥ̓Κ ΡΌΓΡΟΞΘ,᾽ δπᾶ ἴΠ θη, σϑ ΠΥ ΠΥ, “ἃ ΡΙΔη,᾽" 

“8η΄ υπαογίακίησ." ΟὐΟΙραγΘ 1η6 Ομ] αβὲ : ἰθύς " ὁρμὴ, ἀπὸ τοῦ 

πρόσω φέρεσθαι.----στῆτ᾽ αὐτοῦ. ““ΜΆΚΘ ΠΕΙΘ ἃ Βίαηᾶ." ΤῊ Τ͵Ο͵δη5 
γγΟ 6 ἴῃ [Ὁ]} γοίγθαΐ, δηὰ δἰ γα ῦ ΠΟΥ [ῃ6 σαΐθβ οὗ (6 οἷγ. ἨἩεϊ. 

ΘΠΌ5, ἴῃ ἘΠ5 ΘΙΏΘΥΘΠΟΥ, 68}15 Ὀροη ΖΞ π6ὰ5 πὰ Ἡδοΐου ἰ0 Τη8Κ6 ἃ 
βίαπα ὈΘίοτΘ ἴη6 ψαΐθϑ8, 'δηᾶ γα] ἴΠ6 ἔογοθϑ. ὙνΏθη {Π18 5881} Πανθ 

Ὀ6 θη ἄσπρο, Ηθίθπυβ δπρᾶροβ (μαΐ ἢ6 δπᾶ {ῃ6 οϑὺ οπϊοίαϊπβ 71} 

τηδιπίαΐη ἘΠδὶγ στοῦπα ἀπ] Ηθοΐου ϑηΐοθτβ 16 οἱἐγ, ἀπά μδβ δὴ ἰῃ- 
ἑουυθνν τ ἢ ἨΪΐ5. ΤΩ ΟῚ τοβρθοϊί πο ἃ ργοοθββίοη ἰο ἐῃ8 ἐθταρὶθ οὗ 

Μίμοτνδ. 

πρὶν αὖτ᾽ ἐν χερσὶ γυναικῶν, κι τ. Δ. “ Βοίοτο {μδΐ, οη΄ 16 δοῃ 
ΓΆΥΥ, σοπίϊηθίης ἴο 66, ΠΟῪ [Α}} ἰηΐο τη 6. Παπάβ οὗ (61 πῖνε 8, 

΄ 
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δι:ἃ ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ ΒΟ0Όγ06 Οἵ 7ΟΥ ἴο {πιο ὶγ ΘΗΘγΩΪΘ8,᾽" ἑ. ς., ὈΘΙΌΓΘ ΠΟΥ δα 

6 Υ (86 οἱέγ ἴῃ τυτηυϊουβ Πἰρηξ, ἀπ ΤΠ Υ6 τηθϑὶ 1ῃϑὶσ υυῖνθβ, τἢῸ 
Βᾶνθ ὑὈθθῃ ᾿ἰπίπρ {Π|6 Γαιηρατίβ ἃ5 ΔηΧΙΟυΒ βρθοίδίουβ οὗ {Π6 ἔρμιξ. 

Οὐοτρατα ἴδ 6 δχρ᾽δπαίίοη οὗ Ηδυῃθ: ““έρετε ἵπ ὠγόεηι, οὐσέαπι [αοίὶ 
μχοτίδιι5.," ΟΌὈΒΘΙΥΘ {μαΐ φεύγοντας ΥΤΘΟΙ͂ΘῚ5Β Ὁ8Δ0Κ ἴο λαόν, ἃηὰ σοηβυὶξ 
Κῶλρεν, ᾧ 848, δ, Ρ. 403, «εἴ. 

806-92. κτοο, ἀτὰρ σύ. ΑἸΘΥ [6 νοσαῖϊνθ, 8ἃ5 ἰπ (26 ργϑβϑῃς 

6856, ἃ Οα.86 ἰ5 οἴη ἰηϊγοἀυσθοα ὈΥ Τη68Π8 Οὗ ἃ Ρατίΐοϊθ. ΟΌΒΘΙΥΘ, 
ΤΩΟΤΘΟΥ͂ΘΥΙ, (πὲ ἀτάρ Βίιονγα 6 ορροβίτϊοη 1ο ἡμεῖς μὲν μαχησόμεθ᾽, 

κ. τ. λ.-τοὴ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς, κ.- τ. Δ. ““Απὰ Ιοΐ Π6Υ, οοΟἸ ΘΟ ΐης 
τορϑίῃοσ 106 ΘΙΩ8165 οὗ γᾶ ἀπῖο (Π6 τΘΙΏΡ]6,᾽" ἄς, Οὔβεουνθ ἐῃ0 
ΡΘΟΌΠ ΑΙ οοπβίγαῃοίίοη ἤθγΘ. ΤῺΘ βίγιοι δυγδηρθιηθηΐ νου ὰ ἢᾶνθ 
θ6θη, εἰπὲ τῇ μητέρι... .. αὐτὴν ξυνάγουσαν..... οἴξασαν..... ϑεῖναι. 
ΤῊΘ ροθϑῖ, μουνθυϑυ, βυὐθβειςαΐθ5. {Πη6 ΓΟ] ονίησ : ἡ δὲ... ϑεῖναι, 

“ἐδηᾷ ᾿Ιδΐ ΠΟΥ... ραοθ." Ηδθυηθ δηᾷὰ οἰμϑὺβ Ὄχρίδίη ἐμ ϊ8 Ὁ. βὺρ- 
ΡΙ γί μεμνήσθω, “16ῖ ΠΟΙ ΤΘΙΊΠΘΙΩΌΘΤ,᾽᾿ ΟΥ̓́ ὈΘΑΓ ἱπ τηἰηᾷ,᾽ ἐ. ε., 1εΐ 

ΠΟΥ [2 ΚΘ Θαγ6 0 ρίαδοθ, Τὰΐβ, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, 15 4016 ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΥΥ. Ιΐ 
ἰβ8 το ὈΘίΐου ἴο τοσαγὰ ϑεῖναε ἃ5 ἃ Υἱγίιδ] ἱπηρογδίϊνθ, ἀπὰ 10 οοη- 
πϑοὶ ἡ ψ ἢ 1 δὲ ομο6 ὈΥ͂ ἃ Κἰπὰ οὗὨ ἱγγθϑῦϊαυ, ἰΐ ἰβ ἔγτὰθ, θαΐ, δὲ 18:6 

Βᾶιηθ {ἴπ6, ροΘίϊο8] βυπίαχ, [Π6 σδρί ἀν οὐ ἰάθα ἀϊβρθηβίησς ἢ 

δέ οἴ 655 οὗ οοηβέγαοίίοῃ ; δπὰ {8115 ἡ ϑεῖναι νὙΥ71}} 06 Θαυϊναϊθηΐ, ἴῃ 

δοῖ, ἴο ἡ ϑέσθω. , 

γεραιάς. Οὐτήράτα Ηδβυομαβ : γεραιάς " ἐντίμους γυναῖκας, τὰς γέρ- 
ας τὶ ἐχούσας. Οὐοπηδυϊῖ, αἰβο, Δρο]οηίΐαβ, 1Ζ,ες. Ηοπι., 8. ὕ. --τ νηόν. 

ΗΘ δοσυβαίνθ οὗ τηοϊΐοη ἴθ ἃ ΡΪ866.---ἐν πόλει ἄκρῃ. “1ὴ 186 
ἰσιδβδέ ρατί οὗ 1η6 οἱτγ.᾽) ΤΠ6 ἴθιηρὶθ οἵ Μίποενα, δοοογάϊησ ἴὸ 
Επδίδτῃ 5, ννα8 ἴῃ 1Π6 οἰΐδᾳ6].---πέπλον. ΟὐΟΠΒυΪϊ: ποΐθ οἱ θΟΟΚ Υ., 

815.---ἐνὲ μεγάρῳ. “1 ΒΟΥ δοάθ,᾽ ἑ. 6., ἴῃ 16 ΤΟΥΔῚ] Ρ4]14668.---καί 
οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ. ““Απᾷ ὈΥ 1ὯΥ (Π6 τησβὲ γαϊυθὰ ὈΥ ΒΟΥ οὐσῃ 

861 .-ἐπὲ γούνασιν. ἙΎΟΘΩΙ 1Π15 ΘΧργθββίοι ἴδ ἀρρθασβ. μαΐ (ἢ 6 
Βίαϊι!θ νγδβ 'ἴπ ἃ δἰζἰϊησ ρΡοβίασθ. ϑέγαῦο ᾿ἱπίΌΥΩ5 08 παῖ ΙΔΩΥ 

βίαί65 οὗ Μίποενα "γ8 16 πῃ γϑργοβθηϊθᾶ. (σοηβυὶ ἤευψπε, αα ἰος.) 
935-102. καί οἱ ὑποσχέσθαι, κ. τ. Δ. ““Απὰ Θὲ ΠΟΥ Ρῥτοϊηΐβθ ὑπίο 

6 ἰμαΐ 586 Ὑ1111 βδουῆσθ ἴῃ ΠΟΥ (ΘΠΏΡΙ6 ἔνγθὶνθ Ὑθαη πρ ΠΘΙΌΙΒ, 

ππίουομοα ὈΥ 16 σοαᾶ," ἄο. Τὴ6 βδτηθ υϑιηασκβ ὑπαὶ ὙΘῚΘ τηδὰθ 

ον ἢ τϑβρθοῖ ἰοὸ 16 στατιητηδίϊοαὶ οοπβίγαοίίοη οὗ ϑεῖναι 11] 
ΔΡΡΙΥ ΠΟΙ ἴο ὑποσχέσθαι.----ἠκέστας. ΒΥ [8 ἃ΄Θ6 τηϑδηΐ δηϊιηδὶβ8 
ἐπαὲ αν πϑύϑὺ γϑῖ θθθη νγογκθᾶ, δπᾶ ἐμουθίοσθ βυοῖι 85 ἡ τα υβοὰ 
ΡΟΓΡΟΒΘΙΥ ῸΓ 5δογῆσθβ, βανίηρσ Ὀθθη ῥτοίαηθα ὈΥ͂ ΠΟ Βυϊηδῃ 0868. 
(σομηρατο Τδοίϊζιβ, ““πρὶῖο πιοτίαϊὰ ορετε ςοπέαοῖὶ." Οἴεγπι., 10.) 

μήστωρα φόδοιο. Οοπδαξ ποΐθ οα ὈΟΟΚ ν., 272.---γενέσθαι. “ΗΒ 

4}} οἵ ἃ βυδάδθπ θθοοιυϑ.᾽" Οὔβοενο 1Π6 ἴοσοθ οὗ {ἢ δουίβὲ ἴῃ ἱδᾶν 
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οαἰηρ ἃ βυδάθῃ ΤΘΒῈ]. ---- ὄδρχαμον ἀνδρῶν. “1,ΘΔΘΓ οὗ τηθῃ " 
Οὐἴηραιθ ὕοῸΚ ἰϊ., 857. --- λίην μαίνεται. ““Ἀδρα5 Θχοθββίυ Υ." -- 

ὁσοφαρίζειν. “Τὸ Υἱ6.᾽ 

105-110. αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων, κ. τ. Δ. ΟὈΙΏΡΑΤΘ ΌΟΟΚ Υ., 494, 5εῃφ. 
-φὰν δέ τιν᾽ ἀθανάτων, κ. τ. Δ. ΤὴΘ6 ΟὙδοκβ ἐμουρῃΐ {Παΐ ΒΟΙῚΘ 
δοᾶ τηυβί μάν ἀδβοθηᾶθα ΠῸΠῚ [Π6 5Κ165 δηᾶ σδ]]θα 1η6 ΤΥ͵Ο)ΔΠ5, 

50 βυάάθη)ν δα ἐΠ6 Υ νν ῃΘθ]βα δοὺξ δῃηὰ τηδα8 ἃ βίδπα δραϊηβέ {Π6 1} 

ΡΥΒΌΘΙΒ.---ῶὡς ἐλέλιχθεν. “Ἰῃ ΒΌΘΠ ἃ ὙΨΔΥ͂ αἰά [Π6Υ̓ ΨΈ66Ι ἀτοὰπᾶ,᾽ 

1. 6., ΥΪ 50 ΤΠ ΟΘΓ ΒΡ Τὶ πα ὈΤΆΥΘΙΥ. ΟΌΞΟΙΥΘ ὑμαΐῦ ὥς ἢ85 Π6ΥΘ 

6 ἴΌτοΘ οἵ οὕτως, ἃ5 [Π6 δοσθηΐαδίίοη ἰηαἀϊοαΐββ. 

111-118. τηλεκλειτοί. ΟὐμΒα]: ποίθ οὴ ὈΟΟΚ Υ., 491] .---μνήσασθε 

δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. ““Απᾷ ΒΘΙΒΙΠΚ ὙοΌΓΞΘΙν 65 οὗ ἀγτάθηϊ σουγαρα."-- 

ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ βείω. ““ὙὙ}16 1 ρΡο.᾽.--γέρουσιν βουλευτῇσι. “Τὸ {Π6 
ἀσθά ΘΟ. ΠΒΘΙΟΥΒ,᾽ ἡ. 6.7 ἰο {Π6 6] 6.5 σοϊηροβίησ {Π8 σΟΌΠΟ]} οὗ 1Π6 

βίαίθ.  νουἹα Ὀ6 1[Π6 Ῥτουΐποθ οὗ ἔπ656 ἴο δύσϑηρθ [Π6 ἰπίθηθα 

ΡΓΟΘΘΞΒΙΟΏ.---δαίμοσιν ἀρήσασθαι. ““ΤῸΟ ΡἈΤΔΥ ἴο 1Π68 σοαβ."---ἑκατόμ- 
ας. Οοπβϊ Οἰοδβατῳ, Ὁ. 481.---ἀμφὲ δέ μιν σφυρὰ τύπτε, κ. τ. λ. 

“ Απᾷ [Π6 ὈΙΔοΙ͂ς 46 Κορὲ. βίσικίησ Ηΐτὴ ἢ ΘΔ 0ἢ 5146, ΠΡΟῚ ΠῚΒ5 ΔηΚ]65 

ἃ Πα ΠΘΟΚ ; {Π6 ΟἰΓΟΌΪΑΥ Υἱτ, ΒΟ ἢ Τα (ΤΟῸ Πα) δὲ {Π6 δβχίγθιηβ βᾶρθ 

οὗ Ηἰβ θΟΞΒῪ ΒΒ 1614." ΑΔ ὙΘΙΥ συδρῃϊο ἀθβουιρίίοη ; δηα, ἃ5 ΟἸΆΥΚΘ 

ΤΟΙ Κ5, 6 πάνθ Ηδοΐου δοίθδ!!ν ὈΘίοτΘ {π6 νίθνν. ΤῊΘ 5ῃ16]4 οὗ 

106 ὙΥΔΙΤΙΟΥ τῆσδ Ὀ6 ΒῃρΡρΡοβθαᾶ 10 θ6 ἃ ΙΟΠΡ ΟΥ̓Δ] ΟΠ6, 50 ΠΟΙ ΘΠΕΥ 

Ιᾶγρα [0 σΟΥΘΥ ἢἰβ ὙΠΟΪΘ ΡΘΥΒΟη. ΟΥ̓́ΘΥ ἴῃ6 ἔγΓδΠΊ6- ΤΟΥ Κ οὗὨ 1}18 ἃ 

μῖ46 15 ρΙδοθᾶ, ἀπ οὐϑὺ {Π6 Ὠἰά6 ρ]αΐββ οὗ στηθίβ]. Α1] δτουπᾶ 1ῃ6 

Θἄρσα ΟΥ̓ τίπι {6 Ηἰᾷ6 ρῬτοϊθοίβ ἔγοσῃ ΠΥ {Π6 Ρ]αΐθβ, ζουτηΐηρ τνμαΐ 

ἰβ Πθσδ ἰθιτηθᾶ ἃ Κἰπᾶ οἵ ἄντυξ, ΟΥ Ὀοτᾶθυ. Νον θη Ἡβθοῖοσ 46- 

Ρατίβ τοῦ [η6 βρμΐ, ἢ6 ΤΏτονγβ 115 5 1614 οἡ ἢΪ5 80, ἀη 85 ἢ8 

ΤΏΟΥ 65 ΤΑΡΙἸΥ δοησ, [Π6 ργοϊθοϊϊηρ 486 Καϑρβ βδρρίηρ δραϊπβί δπ6 

βίστικίηρσ μῖ5. πθοῖς δηᾶ 8165 ο Θδοῖ βἰάθ οὗ Ὠΐβ Ὀοᾶν, [ῃ8 β]6]4 
τϑαοηίηρ ἤοτῃ μθδᾶ το ἔοοῦ, ἀπ θϑῖηρ 8150 Ὀσοδᾶ δῃουσῆ ἴο ΘΟΥΘΥ 

ἐπ6 συ 016 Ὀδ6Κ, νυ οἢ 1αβί-τη θη οηθα οἰγουτϊηβίδῃμοθ 5ΌΥν 5 ἴοὸ δχ- 

ΡΙαΐη 1η6 ὑτι6 ἴοτοθ οἵ ἀμφί.---ἄντυξ. Τῃ Δρροβιτίοη Ἱἢ δέρμα.--- 
πυμάτη. ΤλΐθΥΔΙΥ “85 1Π6 ΕΧΙΓΘΙΩΪΥ,᾽ ἃ πα ΠΘΠΟΘ ΘΟΥΘΙΠΐηρ ἀσ- 

πίδος. 

119-121. Τλαῦκος. ΟἸαποῦδβ, βοὴ οἵ Η]ΡροΙ ΟΠ 5, ννὰ8 οη6 οὗ [88 

Ὀγαγυθϑδὶ ὙΥΑΥΓΙΟΥΒ οὗ {Π6 Ποβί, ἀπᾶ 16 1η6 Τ,γοϊδηβ δ᾽] οὴσ νυ ἢ δ τ- 

Ρβάοῃ (Ὀ00Κ 1ϊ., 876). [ξ μᾶ8 Ὀθθὴ ἱμουρηΐ {Πΐ 188 ργθβϑιΐ δρίβοάϑ 

τγὰβ ἱπίτοδυσαδᾶ ἤΘΙΘ ἰο σταὶ Ὑ (Π6 ἀοβοοπάδηΐβ οὗ ΟἸδαοιβ, τ η0, 
δοοοταΐϊησ ἰο Ἠδτγοάοίαβ (1., 147), ΘΥΘ ῬΘΥΒΟῺΒ ΟὗὨ ΤᾺΠΚ ἴῃ Ιοπϊᾶ. 

(Οοτῆρατθ Βοιέϊρεν, Καδης. --- ΕΤετεὶ, Μεπι. ἀε ἱ᾿ Αεαά. ἀδ5 ΠΤΡδΟΥ͂., 
ψἱϊ!., Ῥ. 85.---Παγοΐεν, αὦ Ἡδετοά., ἰ. ς.)---ς μέσον ἀμφοτέρων. Οὐπι- 
ῬΆΥΘ Ὀ0ῸΚ ἢ, 69. ὍΠΟΥ δἀνδησθὰ 85 ποόμαχοι ἰῃηΐο [ῃ6 Ορθῃ 5θαο0 
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θϑίνγθθη {6 ἔπῦὸ ἀΥΠΊΪ65.--τοῦ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἧσαν, κ. τ. Δ. (Οοι- 

ῬάτΘ θ0οΚ ἴἰϊ., 15.) 

123-129. τίς δὲ σύ ἐσσι, κ. τ. Δ. ΤῊ Ιοηρ ἀϊαϊοσιθ οί θθη 

ΑἸδισυβ δπὰ Ὀϊοιηθάθ ἈρΡρθαΥβ ἴο ἃ πηοάθτῃ τὙϑϑᾶθσ, υπαοαααϊηϊοα 
Ὑἢ 1Π6 οσυδβίοτῃβ οὗ Ττοΐδη {ἰπ|65, ΔΙ ΟΊ ΠΟΥ ννδηϊίηρ ἴῃ ῬγΟ ΔὈΙ γ. 

γε τηυβὲ ὈΘΑΥ ἴῃ τηϊπ, Πού Υϑσ,, {Ππδΐ, αἱ {π8 ΘΑΥΙΥ ἀδΥ, (ΠΘῪ ἀἱά 

τιοῖ, ἴῃ σθῆθγαὶ, σης ἰπ ΥΠΟ]6 τη85565, θαΐ τηοϑὲ σοι ΠΟΥ ἱπαϊν συ] 

ἮΘΙΟΘΒ ΟΔΠῚΘ ΤΟΥ ΠΘΤΘ δπὰ ἴΠΠ6Υ6, δηᾶ δϑησαρσοά 1ῃ ἴτοπῖί οὗ [Π6 ἔνγο 

Βοβίβ, γγὙῇῆο τοτηδἰ πθᾶ χυϊθέ βρθοΐαίουβ οὗ {πΠ6 σοῃῆϊοί. Βοβίἀθβ, νγ8 
Πηπβὲ ΤΟΠΊΘΙΏΌΟΘΥ ἐμπαΐ {ῃ6 σΟΠέρθυθ ποθ ἤθτΘ ἀθβογ θὰ ἀοθβ ποῖ ἐδκθ 
Ῥίασθ δυτίπρ {Π6 ὈδΓ6 156}, θὰϊ ΟἾΪῪ δ Υ 16 Οὐ ΚΒ πάνθ τὸ- 

οοαθά, ἂἀπὰ 1η6 Ττοΐαηβ μπᾶνθ ἰυγπθα ἀγοῦυπᾶ πὰ μαϊθὰ ἔγομ ἐμοῖσ 

πϊρσης. 

φέριστε. ““Μοβῖ ναϊ]ϊδηΐ (τη8η)." Α το θ {16 οὗὁἩὨ ͵Βοποῦτ, [Πτ 

δῖος, ἀμύμων, το.---οὐ μὲν γάρ. ΟΌΞΘΙΥΘ ἀπαΐ μέν 15 ΠΘΤΘ Θααϊγαϊθας 
1ἴὸ μήν.---ὄπωπα μάχῃ. 6 ΤΩΔΥ ΒΌΡΡΟΒδ {παὶ ΟἸδυσιβ πον Δ Κ65 ἃ 
ΤΊΟΤΘ σοηβρίσυουβ ρατέ ἰπ {Π6 ἤσῃξ ἐἢδη οἡ Ῥγθυϊουβ οοοαβίοπβ, βίποθ 

Π6 βυσοθϑᾶβ (0 [Π6΄ σοτητηδηᾶ οὗἉὨ [Π6 Τγοΐδπ ΤΌΤΟΘΒ, ἴῃ ΘΟΠΞΘαΌΘΠΟΘ 

οὗἩ ϑατρεάοη β μαυΐϊπρ τϑίϊγοα υγουπάθα ἥτγοτη {π6 θαςε16.--- πολὺ προ- 
θέθηκας. ““ΤΠοῦ Παβὲ ΓᾺΥ βυγραββϑᾶ.".---δυστήνων δέ τε παῖδες, κ. τ. 

λ “Βαϊ σμΠάτοῃ οὗ 1Π6 πίοτίαπδίθ ἀγ6 θύϑη {ΠΟΥ͂ ἔπδΐί ϑπσουπίθυ 

ΤΠΙΥ πηϊσὶ.᾽-πκατ᾽ οὐρανοῦ. ““Ὥονγη ἤτοτη μθᾶύθη." ΟΌΒΘΥΥΘ 1Π6 
δάνθυθίαὶ ἔοτοθ ὈΓ κατά. ϊοτηθᾶθ, ἱπ ἐη6 Θα τ θ᾽ Ρατί οὗ 186 ἢσῃξ, 
οουά, τοῦ σῃ {Ππ6 ΤΔΟΌΪΥ Ὀαβίονγθα ὑροπ Ηΐπὶ ΕΥ̓͂ Μίποενα, ΘΑ 5 Ὁ 
ἀἰβεϊηστ ἢ ἃ σοᾶ ἴτοτα ἃ τηογία!. ὙΥ6 τηυβὲ βῦρροβθ, μούγαυοσ, ἐπέ 
τη 15 στῆ πδὰ 1ϑῖς Βίτη ἤθη ἴπΠ6 σοῦ 655 ἰαρυσότοούνος ορόρκαν ἔγότα ἊΝ 
θαι 16- Π 6]ά. 

130-138. οὐδὲ γὰρ οὐδέ. ΟὈΤΩΡΑΥΘ θΟΟΚΥ., 22.---Αὐκόοργος. Ἐρίο 
Του Λυκοῦργος. Τιγουγρα, [Π6 Βοη οὗἩ Ὀγγ5, νγὰ8 Κὶπρ οὔ [8 ΕΔΟΏ65 
ἴῃ "ἌὝΤδΟ6, ἀπά, δοοοτάϊηρ ἴο π6 Ἰοσοηᾶ, ἄτουα ουὔΐ οὗ ΠΪΒ τουγίίοτῖθ5 
1ὯὩ6 πῦγβοβ οὗ Βδοοῆαβ, ἔπαΐ 15, 16 Βαοομπδηΐθβ, ῆο τυ ἰβῃθᾶ ἴο ἰη- 

ἰτοάποθ 1Π6 ὑτουβῆῖρ οὗ {15 ἀοἰγ. 1π ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗἉ [Πϊ5, ἢ6 νγὰ8 

ἀδρτινθά οὔ 5 βρης. Τῆθ ροβί- Ηοιηθυῖο νϑυβίοη οὗ ἔῃ 6 βίου, πουν- 

ΘΥ̓́ΘΥ, ΤΏ Κ65 Βίπῃ ἕο μαγνθ ΚΠΙθα ἢἰβ οὐγῃ 5οη ὑυἹἢ ἂπ ΑΧΘ, τη ϊ βία κίησ 
Ηΐπη [ῸΓ ἃ Υἱπθ ὈΓΆΠΟΝ, πᾶ ἴο μάν θθθη αἴογνυγασὰ Ὀουπᾷ ὉΥ͂ ΠῚ5 

Βυδ]θοίβ, ἀπᾶ οἵδ οη Μουπί Ῥαησεδῦβ, ΤΏ ΘτΘ μ6 νγᾶβ ἀδβδίγογθα Ὁ. 

σὰ Ποτβθβ. (ροϊϊοᾶ., Ἰϊϊ., δ, 1.).---δὴν ἦν. “Ἰίοης οχίϑι."--ὅς ποτε 

μαινομένοιο, κ. τ. Δ. ““0ὙὙ8Π0 ὁπ66 ομαβϑᾶ αἱοηρ 189 βδογθᾶ 'γβδδῃ 
τηδαηΐ [ῃ8 ΠΌΓ565 Οὗ 1Π6 ῬΡῃγαπβίθα Βαοοδαβ.᾽ Οὔβοσυθ {μέ μαινομ- 
ἕνοιο ὮΘΥΘ τοίδθυβ, ἴῃ ἴμοέ, ἰο {π6 τυ οὐρίαβεσ ὑγουβὶρ οἵ τη6 σοά. 
--ΕΝυσήτον. ΞΘΌΡΡΙΥ ὄρος. Μουπὶ Νυβα ἱπ ΤΉΤΔΟΘ, ἴπ 6 ἐθυγ ΟΥΎ 

οὔ 1μ6 ἘδοΠ6Β5, 8 ΠΘΤΘ τηθϑηΐ, 85 {8 οοπίθχί μην βῆοννβ, ποῖ 16 
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ὁπ6 ἰῃ [Ιηᾶϊ]ᾶ, ΠΟΥ 6 1115 οὗ Νυβ 'π Ἐσῦθα. ΟὈΙΏρΡΑΙΘ (86 ξοῖο- 

Ἰἰαβέ : Νυσήϊον " τὴν λεγομένην Νύσαν᾽ ὄρος δὲ λέγει τῆς Θράκης νῦν. 

184-144, ϑύσθλα χαμαὶ κατέχευαν. “1,61 [4]} {Π6 Ὶ]Γ 5Ξδογαα ἐπηρ]6- 
τηθηΐβ Οἢ 186 στουπα." ΞΒΟΠῚ6 πιᾶκθ ϑύσθλα ΠΘΙΘ ΤΙηΘΔῃ ΠΊΘΤΕΙΥ 1ἢ6 
Τγγβὶ. 10 ἀθποΐθβ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 811 {Π6 βδογθά ἱτηρὶ θη θηί5, ἱποαάϊησ 

106 ΤΠ ΥΥΞ115.---βουπλῆγι. “ὙὙΈΠ δὴ οχ- σοδα," Βγυδηΐ τ Κ65 {}}}5 

ἰοσϑηά οἵ Τυοῦγρυβ δηὰ {Πη6 Οχ-σοδά ἃ Τῃθῖηθ ῸΥ ΞΟΠ]6 οὗ μὶβ νυ ]α- 

6ϑί γθυθυὶββ.---δύσεθ᾽ ἁλὸς κατὰ κῦμα. ““ῬΙπηρΘα ἄοννῃ ᾿ἰπΐο 1Π6 νγᾶνυθ 

{16 568.᾽ -- ὑπεδέξατο. Α5 ὑποδέχομαι ῬΥΟΡΘΙΥ͂ ΤηΘ8Π8 ἴο ΤαοαῖνΘ 

85 ἃ σαεδϑί, ἐ. 6.) ἴ0 5ΒΘΙΓΘΙ, 50 Π61β, ἴοο, 1 ΘΟ ΘΥ5 1Π6 ἰάδα οὗ ρτσο- 

ἰθοί!οη.---ἀνδρὸς ὁμοκλῇ. .““Οη δοοουηΐ οὗὨ [Π6 {Πγοαΐθπίῃρ 5ῃουΐ οὗ 
[Π8 τηδη."---τῷ μὲν. Βοέδυτίηρ (0 ΤΟΥΘΌΓΡΈΒ.--τῤεῖα ζώοντες. “ὙΠῸ 
᾿ιγ ἴῃ 6856, ὁ. ε., Ποὺ ϊ ἐγοῦ}]6 δηα 1011, 1Κ6 1ῃ6 τηθη οὗ [86 

Θο]άθη Αρϑ, ἀπά {π6 δ]6ββϑᾶ ἴῃ ΕἸγβίαμη. (Οομηραγα εϑιοί, Ορ. εἰ 

}.,.113.) 
καί μιν τυφλὸν ἔθηκε, κι τ. Δ. ΒΙἰηάη655 15 Οἴζαη ΤηΘΠἰἸΟΠΘα ἃ5 ἃ 

ῬαΠΙΒημηθηΐ ΠΌΤ {Πῃ6 σοάβ. ΟΟΙΏΡΑΙΘ 1Π6 Ἰοσθηᾶβ οὗ ῬῃΪπθυβ δηὰ 

Τιγθβίαβ, βηα σοηβα! ὈΟΟΚ 1Ϊ., 699, 8ε44.νγ ἴῃ τϑὶδίϊοπ ἴο {Π6 5[ΟΥΎ οὗ 

ὙΠΔΙΊΥΤΙ6.----οὗ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν. “ὙΠῸ Θαΐ 1Π6 {τιξ οὗ 1Π6 
βτουπά." Τἢὺβ 1ῃ6 ΘΑΙῪ νου] ἀθβίσηδίθα τθῃ ἴῃ σοῃίγαἀϊβίϊπο- 

το ΠΌΙΩ 16 σοάβ. Οὐρασα ὈΟΟΚ νυ., 541.---ὧῶς κεν ϑᾶσσον, κ. τ. Δ. 
Τὴ ΟΥ̓ΘΥ Παῇ ἰΠοὰ Τηδγϑϑὺ ΒΟΟΠΘΥ ΔΥΓΙΥΘ δἵ {6 σοτηρ]δίίοῃ οὗ 4θ- 

ΒίΓΟΟΙΙΟη.᾽"" ΜΟΙΘ ᾿ΓΘΥΔΙΠΎ, “ αἵ 1η6 ἔαγίμαϑί Πἰγη5 οἵ ἀδβίσγαοίίοῃ.᾽" 

145-150. γενεήν. ““ΜΥ Τά66,᾽" ὁ. 6.) ΤΩΥ͂ ΤΑΤΩΠΥ͂ ΟΥ ᾿ἰηΘ68 96. --- οἵη 

περ φύλλων γενεή, κ. τ. Δ. “ἜΘΗ 85 15 1Π6 Τά 06 Οὗ ΙΘΆΥ65, Βυ 0 ἢ, 

ΟἹ {186 ΟἾΠΘΥ μδηᾷ, 15 αῖβο ({π8) οἵ τηθῃ." Α5 τϑραγὰβ {Π6 ἔοσοθ οὗ 

δέ ὮΘΥΘ ἴῃ 1η6 ἀροάοβῖβ, Θοπβ] {Π6 ΤΟΙΠ Δ ΚΒ οὗ ΤὨΪΘΥΒΟΙ, ὁ 910, 18. 

ΤΩ σοϊημῆοη τϑδαϊηρ τοιῆδε ἰβ ἸηοΟΥΥΘοῦ, ἃ8 15 ΒῃΟνγη 4150 ὈῪ Βεῖί- 
τηᾶπῃ (αὐ ϑορῖὶι., ῬΗοοί., 81).-ττφύλλων γενεή. ἘΠαβίαιϊ 5 ΤΟΥ 

115 ἃ5 ἃ ΠΊΘΥΘ ΡΘΙΙΡΏγαβὶβ ῸΥ φύλλα. Νοῖ 50, Βουθυϑσ, ὈΥ̓ ΔΠΥ͂ 

Ιηθδη8. Τἢθ ἰάθα ἱπίθηάθα ἰο Ὁ6 σοηγουθα ὈΥ 106 δχργβββίοη ἰβ ἃ 

ὈΘΑῸ ΠΥ ροϑίϊο ομ6, ἀηᾶ {Πῃ6 ΙθΘᾶγ 65 [μα΄ ἃτθ ργθάποθα ἰῃ οη6 δπὰ 

16 5Δ1η6 ΒΡΤΪΩΡ ἃ16 γαραταθα 885 811] Ὀθὶοησίησ ἴο Οὴ6 ἃπᾶ [Π6 5Βαῖηθ 

ΤῶΟ0Θ ΟΥ̓́ΞΘΠΘΟΙΔΙΙΟΗ. 
φύλλα τὰ μέν, κ. τ. Δ. «““ϑοτΙη6 ΙΘΑΥ685, ἱπάθθ4, μῃ6 νυ θυθῃ βοδί 

1615 οὗ 186 στουπα.᾽" [1 1Π|ΈΘΥΆ]ΠΥ, “1Π6 ἸΘαΥ 65, βοῖηθ οὗ [ῃθιη,᾽) ἄσ. 

ὙΈθὴἢ ὁ μέν... ... ὁ δέ ΤΟΊΟΥν ἃ ΡΙΌΓΑΙ ποῦη, 115 15. ὈΒΌΔΙΠΥ δηᾶ βίγιου- 
ἸΥ ἰπ 1ῃ6 σρηϊίίνο, γϑὲ οἴϊθῃ, ἃ5 'π 1ῃ6 ργϑβϑηΐ ἰηϑίδῃσθ, ἰπ [88 5816 

6886 ψγ» ἢ ὁ μέν. Νοὺ πᾶΐῇ πο ΠΟΥ 6856 15 ρυΐ ζ0Υ 1Πη6 σοηϊῖνο, θὰ 

1η9 ννοτᾷ βχργρββὶῃρ ἐδδ τοῆοῖε ἰβ Ῥαϊ ἴῃ δρροβίτοη ἢ ἐὲ5 ρατί5, ἃϑ 
θοίηρ θαυ] ἰο μθη, Ἡθιζηδπη (αὦ Ἐ15.» Ρ. ΤΟΣ τῇδ Καβ τὰ μέν ἴῃ 
1π6 τϑχὶ δαιϊναϊθηΐ το ἃ μέν, θαΐ τῆθη ἰδ 1 ῃατὰ ἴ0 84 ἴὸ νυ θαὶ φ᾽)λ- 
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λα ἴκ το 86 τοίδιτϑα, --ἄλλα δέ. ““ὙΆΪΠ6 οἴδοτβ.᾽"" Ῥαὶ ἴου τὰ δέ.--- 
ἔαρος δ' ἐπιγίγνεται ὥρη. “ϑῖπεθ 1Π6 5Βϑᾶβοη οὗ βργίηρ 18 δοτηΐης 
οη." ΟἾΒοΥΥΘ ἤΘΥΘ 1Π|6 ΘΔ 058] βίσηϊοαϊίοη οἵ δέ. [π ρἴδοο οὗ τὴ 

ποιηϊηδίϊνα ὥρη, 16 σοιητηοπ ἴοχὶ ἢδ5 16 ἀδέϊνθ ὥρῃ, “ ἃπὰ την 
ΑΥΪβ6 ἴῃ βυσσοββίοῃ ἴπ ἴΠ6 βθᾶβοῃ οὗ βρτγίπσ." ΤΤηΐβ, ΠΟΎΥΘΥΘΥ, ἰ8 ἃ 

ΑΓΒ ΘσΟΠΒΙΓΒΟΙΟΗ.---ἧς ἀνδρῶν γενεή. ΘΌΡΡΙΥ ἐστί.---φύει. ““Βρτίηρσβ 

αΡ.᾽ ΟΡΒθυυθ ἐπδὲ φύω 5 Ὦδτα δτηρ ου θὰ ἱπίγαηβὶ εἰ νΟΙῪ ἴη 1ῃ6 Ργ65- 

δηΐξ, ἃ ΟἰΓουμηδίδηοθ ΟὗὨ ὙΘΥΥ͂ ΤΑΥ͂Θ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ, Βη66 1ῃ18 τηθδηΐηρ ἰ5 

ΟἰΠΘΥννῖβθ σίνθη ἴῃ 1η6 δοιῖνθ νοΐσθ' ΟὨΪΥ τὸ 1η6 βεοοηὰᾶ δογῖβὲ δηὰ 
ἐ6 ρογίδοῖ. (Οοπϑὺϊ ϑιαάείπιαπη, αὦ ἰοα.--- Καΐπεν, ὁ 860, Ρ. 12, 

εῖ[, πὰ δοϊῆρασα Τλεοοτιϊ., ἵν., 24.) 

151-157. πολλοὶ δέ μιν, κι τ. Δ. ΤῊΘ ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ ἰΘχί ἢ85 ἃ ΘΟοπ 
ΠΟΥ ἔσασιν. [Ιτ ἰ8 τηυσῇ ὈδιΕΥ (0 τη ΚΘ ἴῃ8 οἴδυβθ ρθη θεοὶ, 

εἰνίηρ δέ ἴ[ῃ6 τηϑαπίηρ οὗ “" δηᾶ.᾽""--- μυχῷ Ἄργεος ἱπποδότοιο. “1 (ἢ9 
Γαυτπθϑὲ ποῸΚ οὔ μοτβϑ- δοάϊησ ῬΘΙΟρΡΟππ6805.") ΤῊΘ οἷἐν οὗ Οοτ- 

ἵπ| ἄρρθδῦβ ἴο Ὁ6 ΠΟΥ "τηθδηΐ ὈΥ ΕΡΏΥΥα ; ἃπᾶ, 85 1ξ βιϑοοά δὲ 16 

10} οὗ 1πηΠ6 Ῥϑοροπηθβαβ, ἴῃΠ6 Ἰδησύασο οὗ [Π6 όχὲ νου ὰ 5θοῖῃ ἴὸ 

ΒῸΠ [ἡ ἢ βυηοίϊθης δοοῦγαου. Ν ΖΒΟΝ 18. 8150 ἰπ (ἄν ον οὗ ἰῃΐϑ 

δχραπδίϊοη (σα Οἀ., ᾿ἰϊ., 260), θὰ: Βιδάθιμηδπη ἀθοῖαγθβ8 [ῸΓ ἃ ἰουν 

ἴπ ἘΠῚ5, ἴο {η6 Θαβέ οὐ {Π6 τηου ἢ οὗ τη 6 5616 15 πὰ βου ἂν γλόφεν ᾿ 

-ἰΆργεος. ΟΟπβοΐ ποίθ οπη θοῸΚ ἱ., 80. 
Σίσυφος. ϑΞΥΡῃυΒ, βοὴ οὗ “3015, Βαὰ {π6 τϑρυϊαιίοη οὗἁ δοίος 

τὴ6 τηοβί ΟΥ̓ΔΩ͂Υ ΡΥΪποα οὗἩ 1Π6 πογοῖςσ ἄσρθ. Ηδ νγᾶβ βαϊὰ ἰο βαῦθ 

θεθη ἴΠ6 Τουπάου οὗἩ ΕΡΏΥΤα, οὐ Οοτίπίῃ.---Βελλεροφόντην. ᾿Ασοογά- 
ἴπσ 10 16 Ἰερϑηᾶ, ἃ8 σίνϑη ὈΥ ᾿αἴθυ υν ἴθ β, 1ῃη6 οτ σῖπαὶ πίη οὗ 

{Πϊ5 πα! νυ] νγὰβ ΗΙρροποοΒ, θὲ Βαυΐησ δοοϊ θη δῦ ΚΘ ἃ ρμροτ- 
80η παπηθα ΒΕ] ]Θτὰ5 (Βέλλερος), ἀοοογάϊησ ἴο ΟἴὮΘΥΒ, μἰβ οὐσπ θγοίῃν 

6Υ, δ6 οδίαϊηθα ἔγοτ {Π15 Οἰγουτηβίδηοθ ἢἷ8 βθοοηὰ πᾶηηθ, Ὑν Βὶοἢ 

τηδδηξ “ ΒΙΑΥΘΥ οὗ Ββ]Πθγυ5᾽ (Βέλλερος ἀηᾶ φόντης, ἱ. ε., φονεύς).-- 

ἠνορέην ἐρατεινήν. “Α ῬΙθαβὶπρ τηδη] 6585." - Προῖτος. ΒΘ Ιοτο- 
Ῥῆοη, αἴου 1ῃ6 ποτιηϊοϊθ 1.88 τηθπιϊοπθᾶ, ἢθα το ἐπ6 οουτί οἵ ΡΥΓΩ- 

05, αἱ ΤΊίτγηΒ ἵἴπ ΑὙΥρο! 5. Ῥγωῖαυβ μαᾶὰ θθθῃ Ὀθίοσθ 1818 ἀσίνθη ουὖΐ 
οὗ Ατροβ ὈΥ͂ μἷβ Ὀτοί 6 Αογίβίαβ, ἀπά μαᾶὰ θὰ ἰο Ιοθδίεβ, κὶπα οὗ 

Τ,γοῖα, ῆο σάν πὶ ἱπ τηδιγίαρθ ἢἷβ ἀδυρμίου Απίθα (ὈΥ̓ Ἰδίθυ 

νυ οτβ ο] 6 ΞΊΠΘπΟθο54), πὰ θγουραΐ τα 6. Κ ἴο ΑΥ̓ΡΟ] 5, ΥΠΘΥΘ 

86 οδέαϊποά {Π6 Βουθυθῖρη οὗἉὨ ΤΊΤΥΠΒ. 

158--1[68. πολὺ φέρτερος ̓ Αργείων. «ΒΥ [ὯΥ [86 τηοϑβὲ ρουγθυίαὶ οἵ 
(16 Ατρῖνϑβ." --:εὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμαασεν. Ἐθίεττίπα ἴο 
εἷβ Βυδ)υσαίίοη οὗἩ 1π6 ΘΟΙΠΙΤΥ ὈΥ (ἢ 6 δἰά οὗ Ιοθαΐθϑ ᾿νἷ8 {αι πθυ-ἰῃ- 

᾿ᾶνν. --- ἐπεμήνατο. “δὰ ἃ {τγαηίίς ἀθβίγθ." --- ἀγαθὰ φρονέοντα. 

“ΤΗϊηΚίησ τίσ ξ,᾽ 1. δ., ἱπῆυσποθα ὈΥ νυἱτγί! οι βθηξηοηΐδ. τ τὲν 

θναίηε, ὦ ΤΙροῖτ᾽, κι τι Δ. ““Μαγοβὲ τοὺ 16 ἀδαᾶ, Ὁ Ῥτοθῦιβ, οὐ οἰλφ 
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ἀο δσα ρυΐ ἐο ἄφαί ΒΘΙΘΤΟΡΗΟ,᾽ ἡ. 6., 1 15 θδίζϑι 0. 1Π66 ἴο ἅϊα 
(Ὠγ56 1, 1Ὁ πο ΠΣ ποῖ ρὰΐ ἴο ἀθαίῃ Βϑ᾽]θσορῆοη. Οομηραγα 188 

ΒΟΠΒΟΙα3: : ὅτε καλόν σοι ἀποθανεῖν, Προῖτε, εἰ μὴ τιμωρήσαις τὸν 
ὑθρίσαντά σε. ΤῊ τηθαπίηρ οὗ Απέθα ͵5, ἰπαὲ [ῃ8 ουΐγασα αἰϊθιηρί- 
οα ἕο θ6 σομητηϊ 64 ὈΥ ΒΘΙ]Θτορἤοη νγᾶβ οὗ 5Έ ἢ ἃ παΐαγθ, {μαΐ Ῥτγω- 

ἐπ5, 1 ἢ6 δ] ονγθὰ Ββ᾽]θσορῇομ ἴο σὸ Ὀπραπίβηθα, ἀθβουνθᾶ ἰοὸ 18 

ΒΙΠη56]Γ, 85 9Π6 1Π56}51018 ἴ0 ΤΟησ5 ζμαΐ πο τηδη οὗἉ βρίτὶΐ σου] 6η- 
ἄυτο. ᾿ 

1606--169. οἷον ἄκουσεν. “Αἴ ψῃδῦ 5Βοτί οὗ ἃ ἐμβίησ Β8 μά ῃθασζά.᾽ 
-σεθάσσετο γὰρ τόγε ϑυμῷ. ““ ἘῸΓ Π6 μὰ ἃ Τα] σἰουβ ἀγοδᾶ οὗ (Η5 ἱπ 
500}. ὧΤὸ Βᾶγβ ραυΐ Βΐτη ἴο ἀθδίῃ στοῦ] ἤᾶνθ θθθη ἃ νἱοϊαΐίοη οὗ 

{ῃ6 τὶρηΐβ οἵ μοβρί δ} }ν, 85. ΒΘΙ]ΘσΟρΡἤΉΟ νγὰ5 πἷ5 συδβί.--ολυκίηνδε. 

Τὸ Τιγοῖα, ῃθγθ 8 ἐδ δυ- Π-Ἰὰνν Ιοθαΐθ5 τοϊσηθα.---πόρεν δ' ὅγε 
σήματα λυγρὰ, κ- τ. Δ. ““Απᾷ Π6 ἀπ] νογοα ἴο Πίτη ῬαπΘίι] ἰοΚΘηΒ, 
Βανίηρσ τορταβαπίθά ἐπ΄ ἃ ἐο ἀδα ἰδ 0]δΐ τηᾶην ἀθδαὶν ἰὨϊησ5.᾽" ΑΡΟ]]Ὸ 

ἀοτηβ ὑπἀδγβίδηαβ ὈῪ σήματα δἃῃ δοίυ8] ρίθοθ οἵ νυ εηρ, βίποθ Β8 

ΒΆΥ5, ἴῃ το]δέϊπρ' 115 Ἰαρϑηᾷᾶ, Προῖτος .... ἔδωκεν ἐπιστολὰς αὐτῷ 

πρὸς ᾿Ιοδάτην κομίσειν (Δ οϊϊοά., ’ϊ., 8, 1). Βυΐ γα μανγθ ποῖ 1ῃ8 
βρη ϊοϑβέ ἔσαθθ οὗ ΔΥ δοαπδϊπίδηοθ ννἸἢ τὶ της ἰπ τἢ6 {ἰτη6 οὗ Ηο- 

τη6Γ. ὙγοΙ πὰ5 ϑμονγη ὙΘΤΥῪ ΘΟΠΟΙυΞΙΥΘΙΥ ἰῃδΐ 1η6 σήματα λυγρά 
ΠΘΙΘ τηθηξοηθαᾶ 816 ἃ Κἰπὰ οὗ οοπυθηίοηδὶ ΤΏΔΥΚΒ, πὰ ποΐ θέ Ύ5, 

ἃπᾷ {πὶ {8 δίουυ 18 ΖΔΥ ἵγοτη ργονὶπσ [μ6 δχίβίδβποα οὗ υυυϊησ. 

ΤΗτουσμουΐ {ῃ6 ψΒΟΪΘ οὗ ΗοιηθΥ θυθυυτ μη 15 οδ]ου]αϊθα ἰο ὃ6 

μοατγά, ποίμϊπσ ἴο θ6 τϑαᾶ (Ργοϊεροπι., Ρ. Ιχχῖν, ᾿χχχὶϊ, βεφῳ.). δ ἰβ 
ἔτι, ΝΙςΖβοῦ, ΚΥΘΌΞΟΥ, ἀπ οἰ οῚ5 Βαυθ ρχτουθαᾶ {ῃδΐ η6 086 οὗ νντῖ- 

τἰηνσ γγὰβ Θοτητηοη ἴῃ ΟὙΘΘΟΘ {01} ὁπ6 μυπαγθα γ6 815 ὈΘίοτΘ [Π6 ἐἶτηθ 
ΒΟ ἢ ὙΥΟΙΓ παᾶ βυρροξϑᾶ ; γϑΐ {Π678 18 πὸ ρτοοῦ ὑὙμδίθυθυ ἐπαΐ {Π 6 

Ηομηθτῖς ΠΟΥΟ65 ΘΙ δοσυδϊπίθα 1 ἢ. Ιῃ {Π6 ργθβθηΐ ᾿πβίδῃηοθ 

1η6 σήματα ΤΕΥ6 ΘΥΙΔΘΠΕΥ ἃ τυ δ Κιπα οὗἁὨ ΠΙΘΤΟΡΙ ΥΡὨΪ65, ΟΥ̓ ΒΥΓΏΌΟΙΒ, 

πκ 1ηὴ6 Μοχίσδη ρἱοϊυσθ- τ πνσ, 1Π6 ᾿τηροτί οὗ ὑυ ἢ ]οἢ ντὰβ Κποῦγη 

δἴομθ ἕο {6 βοῃ-ἰπ-|αὺν δπὰ ζαίμδυ-  η-ἰανν. ΤΉΏΘΒΘ ΒΥΓΩΌΟ]5 ΟΥ̓ 

ΤΔΙΚ5 ΘΙΘ Οἂΐ ΟΥ̓ σΤάγν ἢ ὁη 1Π6 Δ 016 Γ5 (ΟΌΞΘΥΨΘ ΠΘΥΘ {6 ΡΘΟΌΠΙΑΓ 

ἔοτοσ οὗ γράψας), ἀπά {Π656 Δ 016 5, Ὀθῖηρ ἔνγο ἴῃ ΠΌΓΤΊΌΘΥ, ὑγ ΓΘ [ο]ἀ- 

δα οπ6 ὕροῆ {Π|6 ΟἿΘΥ, 50 8.5 ἴὸ ΤΌΥΤ ἴπ ΔρΡρθασδΠ06 θα ἃ 51η65]6 0Π6, 

πᾶ 1η68 ψῬ ΟΪ6 5 {Πθ πη βεουγθα ὈΥ ἃ βίγίησ δπὰ Κποί.---ὄφρ᾽ ἀπό- 

λοιτο. ΤῊΘ ᾿ηροτί οὗ ἴΠ6 σήματα νγὰβ ἰῃμαΐ Ιοθδΐθβ 5ῃου]ὰ τδκθ 
αν Ὺ ἢ ΒΘΙΘΤΟρΡΒΟη. 

171-176. ϑεῶν ὑπ᾽ ἀμύμονι πομπῇ. “Ὁπαργ 1Π6 ὈϊαπΊ6 1655 σαϊ- 
ἄδποβ οὔ {ῃ6 ροᾶβ,᾽ 1. δ., ὈΠάΘΥ {Π6 ῚΓ Τὰ υοῦτγ 0168 σαϊάαποθ. Α5 Βεὶ- 

ἸΘγορἤοη ΘΔΠῚΒ ΒΑ ΘΙ ἴο Τγοΐα, {Πἰ8 15. βου θα το 16 Κἰηά ἱπίθγρο- 

βίο οὔ Ηδανθη ἴἰπ Ὀθῃδ] οἵ οπθ 0 νγὰβ ἱῃποσδπί. ---ξάνθον. 
Οομραγθ ὈΟΟΚ Υ-. 479.---προρονέως. “ὙΠ ΠρΙν." --ἐννῆμαρ ξέινισ- 
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σε. Ἐπυβίαι 8. ̓ἸΠΙΌΥΠῚ5. τπ15. {Πδὲ 1 νγᾶ8, ἀσοογάϊηρσ ἴ0 Βοῖηθ, ἃ δη 

οἰθπί ουδβίοτη, Οὴ {86 Ρατὶ οἵ δηΐθυίαίῃθυβ, ποῖ ἴο ἱπαυΐγο οἵ ἃ συθοὶ 

ὙΠῸ [6 ὑγᾶβ, Οὐ ΏΘΠΟΘ. 6 ΟΔΠΊ6, {11} {η6. Τ8π1ἢ ἀδΥ.---ἐννέα βοῦς 
ἱέρευσεν. Οὐ ΘΔΟἢ οἵ 1Π6 πἰίηθ ἀδΥβ ἃ ΟΧ νγὰ8 βἰαίῃ ἴῃ βδουίῆςο, 
δηα ἃ θᾶπαιδὲ ΤΌ] ον θα.---σῆμα. ““ΤῺΘ [ΌΚΘη.,᾽" ὙΤὨΘ ἰάδα ἰηίθπὰ 
δα ἰο θ6 σοηνϑυθά ὈΥ 1Π6 ροθὲ Ἀρρθδὺβ ἴο ὈΘ (8: Ιοθαΐθβ, ου 186 

ἐθηΐῃ ἀαγ, αβϑκϑὰ Βϑιθτορῆοη θη οΘ μἢ6 οδμπιθ, απ ἤθη 1Π6 1αὶ 

1θ. πὰ ᾿ηΐογπηθὰ ἢΐπὶ ἐμᾶὲ ἢ6 ὑσουρῃϊΐ ἃ πίναξ τοῖα Ῥτωῖΐαβ τὸ Ὠΐπη, 
Τοθαΐοβ τϑααθβίθα ἴο 566 18. 

119-188. Χίμαιραν. ΤΟ ΟΠ ϑ γα 8, δοοογάϊηρς ἰο ἩΟΙΊΘΥ, ἃ 
ΠΟΠΒΙΘΓ “ οὗἉ ἀϊνὶπθ οτἱσίη, ἴῃ ἔτοπί ἃ Ἰίοη, Ὀθ πα ἃ βουρθηΐξ, δπά ἴῃ 

1Π6 τη ]6 ἃ βῃ6-5οαΐ :᾿ δηᾶ ᾿ξ νγὰβ γθαγϑὰ ὈῪ Κίησ Απηιϊβοάδτγιβ ἴῃ 
Οατγία (1., χνὶ., 828). Ἡρβίοα, οα 108 οἴ ὺ δηᾷ, τη κθβ5 {μ6 Οἱ ΐ- 

τηῦοτὰ ἃ ἀδυρῃίου οὗ ΤΎρμοη δηὰ Ἐπ πα, νυν τ {πτ6 6 ἢθαά5, οη6 οἵ 

ἃ Ἰίοπη, ἃποίῃου οὔ᾽ἃ 8|:6- σοδΐ, ἃπὰ ἃ {μῃϊγτὰ οἵ ἃ βουρθηΐ (ΤἌεοσ., 819, 

56ᾳ4ᾳ.). ΤῊΘ τϑϑίάθῃοθ οὗ {118 τποηβίθυ νγὰ5 Μουηΐ Οὔασὰβ ἰπ 1 γοία. 
ΤῊΘ σομηηοη Θχρίαπαίίοῃ οἵ [Π6 [4016 15, [Πα΄ τῃ6 ΟΠ ϊμηεοτα ἰγρίῆθ5 

ἃ Ὀυγηίηρσ τηουηΐαϊη, μανίηρσ ᾿ΙΟἢ5 οἡ ἰΐβ Βυτηπηΐί, σοαΐβ δοπσ 186 
τη 4416 ρᾶτῖβ, ἃπ ἃ βϑυρθηΐβ δ {Π6 θοίίοτη. Οὐτῶρασθ Ζ εἰϊοισο᾽ Γοῖα, 

ᾧ. 188, οα [η6 {{Π|6-Ρᾶσϑ οὗ νυν] ἢ ἸσοΥκ 15 ἃ υἱσηθίίθ ἄγαν ἔγοτα ἂἢ 

ἀποϊθηΐ ἐθγγα-οοἰέα, τϑργθβθηίξηρ ἃ ΟὨἰτηφοτᾶ.---πυρὸς μένος αἰθομέ- 
Ψνοίο. “ΤΠΘ ἔἴοτοθ οἵ Παιηϊης ἢγθ,᾽" ἡ. ε., ἃ βίγοηρ 01α8ὲ οἵὗἉ Πδτη6.--- 

“ατέπεφνε. Αροογάϊπρ ἴο ἃ Ιδἴϑυ Ιδσθπά, δἰτοσϑίμθυ ἀπκπουνη ἴθ 
Ηοτηθυ, ΒΘ θυορῆοη νγὰ8 αἰ ἀδθὰ ἴῃ {5 δῇαῖγ ὃν Μίπογνα, 0 σαν 

μἷπι 1086 νυἱησοα βίθθα Ῥορᾶβαβ, ὁπ {6 ὑδοὶς οὗ πο ἃηΐμηα] ἢ6 
τηουπηΐθα ἰηΐο {Π6 αἰἱγ, δπὰ ἀθβίγογθα [Π6 ΟὨτηθσα γ' δι ΔθοΥΘ Ψ" 

ὨΪ8. ΔΙΓΟΥΒ. 

184-190. δεύτερον αὖ Σολύμοισι, κ. τ. Δ. ΤῆΘ ΒΟΙΥΤΩΪ ἅτ βαϊὰ ὼ 
μᾶγθ Ὀθθη ἂπ ἀποίθπι ρθορὶβ οὗ 1γοία, σγῆο πγϑτθ ἀτίνθη ἰηΐο [ῃ 6 

τηοιπηΐαΐηβ ὈΥ̓͂ ΠΘῸ 56 {16 75, ἀηὰ ῈΟ νναρσϑα σοηϊίπυ] ἡγᾶγ8 ὙΠ 

{ΠΘῃη.---καρτίστην δὴ τήνγε μάχην, κ. τ. ἃ. ““Ὑπῖ5, ἱπάθ64, ἢΘ Βαϊά, 

νγὰ5. 1η6 παγᾷθβὲ θδ:016 οἵ τηθη ἐμαΐ ἢΘ ῃδὰ δυύϑὺ δηΐθσθα."---ὰ μαζό 
νας. Οομρατθ ὕοοΚ Π]., 189.---τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ, κ. τ..3. “Απὰ 

Βογθαροη δσαϊηβί Ὠΐτη, τοί ατηίηρ, (ΡΙΥοο 8) νου 6 Δηοῖ Υ 50Ὀ116 ΡῥΙοΐ,"ἢ 

ἰ. 6.5. το αὐπίηρ ἔγόστα ἔῃ 5] ρῃο. οὐ ἢ 8 ΑΔ ΖοηΒβ.---κρίνας. “ Ἠδν- 

ἰηρ βοϊϑοίβα.".---εἶσε λόχον. “δ ρῥ]απίθα ἃ διηθυβοδάθ." (Οοιι- 
Ρᾶτθ ὈΟΟΚ ἴ., 227.) ΤὐτθγΆ ΠΥ, “Ὧ6 σασβοά 8η διηθυβοδαθ ἴο 511." 

Οὐοτηρᾶτα ἴΠ6 τοιλδῖκ οὗ Ηθυῃθ, “ δοϊσεὶ ργοργίντα ἴῃ ἐπιδιἀϊῖδ δεάετα." 

191-199. ἀλλ᾽ ὅτε δὴ γίγνωσκε. ΘΌΡΡΙΥ Ἰωδάτης. Αἴτοτ ΒΘΙΙθτο- 
Ῥθοη πὰ δομίθνυθα 81} (ῃ 656 θηΐθυρυϊβθβ 80 ΒυΟΟΘΒϑί ΠΥ, ΤΟ α(68, ἱπ 

16 ὑτὰθ βρί τις οὐ Ηἷβ ἂρ, οοποϊαᾶδθὰ {παῦ ἢ6 τηυβί Ὀ6 118 βοὴ οἵ ἃ 
δοᾶ, ΟΥ̓ ἃ διογενήῆς. Ηθ δοσοτγάϊπο} αϑαπάοπθϑα {Π6 ἰάθαᾶ οὗ ἀΘ5έτον 

Ϊ, 1. 



᾿ 

998 ΝΟΥΕΒΞ ΤΟ ΒΟΟΚ ΤΙ. 

ἱῃρσ Ηἶπι, σᾶυθ Ὠΐτη ἢΪβ ἀδιρὮ Υ ἴῃ τηδυτίαρΘ, ἃπᾶ 5ῃ γα 8]} ἢΪ5 ΤΘ- 
881 ποποῦτβ ὙΣῚ ἢ ἩΪΠῚ.--- κατέρυκε. “1Ὠκ6 ἀοίαϊπθϑα."---ϑυγατέρα ἦν. 
ΤῊηΐϊβ νγὰβ ῬῃΠοποῦ, [ῃ6 5βἰβίθσ. οὔ Απίθα (Ἅ4ροϊϊοά., 1ϊ., 8, 32).----τιμῆς 

βασιληΐδος πάσης. “ΟΥ̓ 411] ὨΐΒ ΤΟΡᾺ] Ποπουγ.᾽" ἸΤἸοῦθαΐθβ αἰὰά ποῖ 

Βῃατα ἢ Ἠἷπὶ ἢἷ5 Κίησᾷοπι, ἃ5 ΞΟΙῚΘ τηἰβυπάογβίδηα [ῃ6 ράββδσθ, 

θαξ ΤΩΘΙΘΙΥ 16 ΠΟΠΟῸΪΒ ΟὗἉ ΤΟΥΔΗ͂Υ. 

οἱ τέμενος τάμον. ““ ϑαραταΐθα ΤῸΥ ΗΠ 8Π ΠΟΙ οβυσθ." ΤΠΪβ νγὰβ 
ἃ ΘΟΙπΠΊΟη ΠΊΟά6, ἰπ {Π6 Ἠοτηθυίο 8565, οὗ Βοπουγίηρ αἰβεϊησυϊπηθά 

Τοαϑυῖξ. καλόν. ““Βϑδυι τ}. ΤἼϊβΒ δρι ποῖ, ᾿π δοοοσάδηοθ ὍΠΗ 

Ηοιηθυῖο ὕ5ᾶρθ, 15 10 Ὀ6 τοπάθγθα ὈΥ 156] .--τφυταλιῆς καὶ ἀρούρης. 

“ ΟΥ̓ ρδηΐαίίου πᾶ σογη-]α πᾶ." ΟὈΞΘΟΤΥΘ ΠΟΓΘ ἴΠ6 Θιηρὶουτηθηΐ οὗ 

ναΐ 15 ἐθυηθα ἐπΠ6 αἰγὶ αϊῖνα σοηϊῖνο, ἀθροηάϊησ ἴῃ σοηβίγαοιϊοη 

οη τέμενος. (Καλπηετ, ᾧ 684, Ρ. 169, .εἰ[.)---ὄφρα νέμοιτο. ““ΤΠδὶ 6 

τηΐϊσξ ΡΟ55655 ἴΐ.) Τῃ8 συϑτὺ νέμω ἴπ 1ῃ6 τη α]6 ῬΓΟΡΘΙΥ͂ τη Δ ἢ 3 

“(0 αἰδέγίθαϊ6 διηοπρ' {ΠΘΙΏΞΘΙΥ65,᾽ δηἃ ἤδποΘ ““ἴο ἢᾶαγ δηὰ μοϊὰ 

88 ΟΠ Θ᾽5 ΟὟ ΡΓΟΡΟΓΙΙΥ,,) ““ἴο ΡΟΞ5655.᾽" 

παρελέξατο. ““Ἠαὰ οἰαηάαβεϊπα ἱπέθγσουγξθ." --- σαρπηδόνα. ὅ8.41- 
Ρϑάοῃ 15 οδ θᾶ ἤθυθ ὈὉῪ Ἠουηου Π6 5οὴ οὗ Τυρίου ἀπὰ 1,δοἀδγηΐὰ. 
Αοοοταϊηνσ, Πουγθυϑσ, ἴο ἰΠ6 Ἰαΐθσ τηγτῖ, Θαγροάοη νγὰβ ἴῃ8 50η οὗ 

ἘΠ ΠάΘΥ δηὰά Τ)οϊδατηθῖα ἀδυρσηΐου οὗ ΒΘ] ]θσορῆοη, δημὰ σταπάξβοῃ οὗ 

ὯΠ ΘΑ ΘΙ ϑατρθάοῃ, [η6 Ὀτοίῃου οὗ Μίποβ. (θεοί. δῖ... ν., 19.) 

᾿ 900-204. ἀλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ κεῖνος, κ. τ. Δ. “ἘΒυΐ ΏΘΗ ΠΟΥ δυύϑῃ 

8 ν͵ὰβ μαΐθα ὉγῪ 8}} (ῃ68 σοάβ." ΟὈΞΕΥΥΘ ἰῃδΐὲ κεῖνος ΤΟΐδΥβ τὸ Β6ὶ- 

- ἰοσόρἤοη, δηᾶ τηδτκ [Π6 ΤΌΤ οὗ {Π6 δοπ]υποιίοη καί, τηρ] γίησ ἐμαὶ 

ἐὐέπ ὮΘ ὴΟ Πα δ μοσίο θη 50 ΒΙσὮΪ ἑανουτθὰ ὈΥ 1η6 σοάβ νγὰβ 

ΠΟΥ͂ Ὠαίθα ΟΥ̓ 1πΠ6 βᾶτηθ. [10 566 Π5 1ῃαΐ ΒΘΙ]ΘΤΌΟΡΏΟΠ ὈΘΟΔΠῚΘ 1η6}- 
ΔΠΟΒΟΙΪΥ, δἰου 16 1058 οὗ ἔνγο οὗὨ ΠΪβ δ] άσθη ἴῃ ΘΔΙῪ ἰδ, ἀηὰ πγδη- 

ἀδτγθὰ ΑΥΤΥ ἔγοιη ἢῃη6 Ὠδαηΐβ οὗ πηθῃ ἰἸηΐο ρΡ]8665 οὗἉ βοϊ! 46. [ἢ 1ῃ8 

Βρί τὶς οὗ πὶ ἀρθ, {ῃϊ58 τη ΘΙ ΠΟΠΟΙΪΥ τγὰβ τοσαγάθα 85 8 ρυπιβητηθπΐ 

ἔτοτη οἡ Ὠΐϊσῃ. Ασοογάϊησ ἴο Ἰαΐθυ Ἰθασθπάβ, βούνθυϑσυ, ΒΘ. ΘγοΡἤ 

αἰἰοπηρίθα ἴο τῖβθ ἢ Ῥαραβαβ ἰηΐο δάση, θὲ ΤΌΡΙ ΤΟΥ βοηΐ ἃ σδά- 

ἢν, ΜΒ οἢ δίυηρ {Π6 νυἱησοὰ βία 50 ΒΟΥ ΘΓΟΙΥ͂, ἔμαὲ ἢ6 ἔθγονν ΟΥ̓ {ἢ 6 

ΤΙΔΘΥ ἴο ϑατίῃ, 0 ὈΘοδΙηΒ 816 ΟΥ ὈΠΠὰ ἴῃ Θοηβθαιθηςσθ, (Ρὲπά., 

ξένην.» Υἱϊ., 44. δελοὶ. αὐ Ῥιπά., Οἱ., ΧΙ.) 180.) 
ἤτοι ὁ κὰπ πεδίον τὸ ᾿Αλήϊον, κ. τ. 2, ““Ηθ ννγδηάογϑὰ ἐμῃϑγθυροη 

ΒΙΪΟΠΘ ΟΥ̓ΘΔΥ 1ῃ6 ΑἸἰθίαη Ῥ]δϊη. ὙΤῃθ Τουῖο δπὰ Ερὶς υυυϊουβ οὔϊθη 

[ὨΓΟΥΡ ΑΥΤΑΥ [86 ἤπ8] γοννεὶ οἴκατά θυ θη Ὀδίου ἃ σοῃβοπαπηΐ, αῃὰ ἤθη 

8.551 Π}}}ὲ8 κάτ ἴο ἐῃδὲ Βδτη6 ἱπ|114] σοηβοπδηΐ. Ηδποθ γα αν ΒΘῚΘ 
κὰπ πεδίον ἴοΥ κὰτ ( ἴ. 6., κατὰ) πεδίον. ΤῊΒΘ οἹά ἰδχὲὶ δὰ καππεόίο; 

ἃ5 Οη6 ψνοτὰ, ἘΠῚ} ὙΥ ΟἹ βεραγαίϊθα ιἴ.--- πεδίον τὸ ᾿Αλήϊον. ΤΗΐβ 6χ- 

Ρτθββίοῃ ῬΓΟΡΘΓΙΥ͂ ΘΔ η5 “1Π6 Ρ]αΐη οἵ ὙΥ ἀπάδχίησ." Τῇ Αἰθίδαις 

ΡΙιαὶπ ἸΔῪ ὈΞίννθθη 6 Εἴτθυβ Ῥυγατηιβ δηὰ Ρηχαβ ἰπ Οἰϊ οἷα, πὸ 
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(ὯΥ ΤΓΌΤᾺ 116. ΣΕΥ οὗ ΜΆ11058. (Ηδετοᾶ., νἱ., 8.----ἰϑέγαῦ., χὶν,, Ρ, 676.) 

ΤῊΘ πδιηθ νγὰ8 ΒρΡρΡΟΒϑα 0 Πᾶγθ θ6θὴ ἀθυίνθα ἔγοόστη 1Π6 νυ ἀπάθτίησς 

(ἄλη) οἵ Βδθτορμοπ ἴῃ 115 φυατῖθοσ. ΒΘΠΙΙΘΥ Οὔ] οίβ τὸ 1116 μἰαῖαβ 

ἴῃ τὸ ᾿Αλήϊον, ἀπά Βυρσροδίβ τότ᾽ ᾿Αλήϊον, θυ γ)08 ΠᾶΥ͂Θ ΠΘΥΘ ΤΩΘΥΘΙῪ 
ἢ ἰπβίδησθ οὗ νγῆαδϊ 18 ποῖ ἀποοιητήοη ἱπ ΗΟΤΏΘΓ, ΠΑΠΊΘΙΥ, δῃ Ὠἰαίυ5 

ἴῃ 1Π6 Τδγηϊηΐπθ οβαγα οὐ {π6 τἰγτὰ (οοῖ. (Τλίεγϑοῖι, ὁ ΝΑΙ 3, δ.».-- 

ἃν ϑυμὸν κατέδων. ““ Οοπϑυτηίησ ΠἷΒ οὐνη 5ο].᾽ 
Ὡ05-208. τὴν δέ. Ἠΐ ἀδυρηῖου 1,δοάδιηΐα ἴδ τηθδηΐ.---χολωσαμ- 

ἕνῃ. ΑΠΡΤΥ͂, ΒΔΥ5 1ῃ6 ΒΟ αβὲ, Ὀθοαῦβο ΒΘ] θυόρῆοι, [η6 ΓΑ ΠΘΥ 

οἵ 1αοάἀαμηῖα, 84 5]αἰη ΠΟΥ ΑἸ) ΖΟΏΒ.---χρυσήνιος ΓΑρτεμις. ““ΤῈΘ 

δο!άθῃ-τοίηθὰ Ὁ δ πΠα,᾽" ἑ. δ.. 1Π6 σοάάθ55 Ὀίαπα ὈοσπηΘ δοηρ ἰπ ΠΟΥ 

οδατῖοῖ, ο. ΑἹ] βυδάθῃ ἀθαίῃβ οἵ ἤθη γθΥ8 δϑοτ θὰ ἰο Αρο]ὶο ; 

οὗ ψοιηθῃ, ἴο Ὀἰδη8.----Ἰππόλοχος δ᾽ ἔμ᾽ ἔτικτε. ΤἼΠΘ οοϊηῆοπ ἰθχὶ 

μι85 δέ μ᾽ ἔτικτε, Ὀὰϊ [Π6 Θιηρῃδίϊο ΓΟΥτὰ οὗ 1Π6 Ῥγοποῦῃ ἰβ τϑαυϊγοᾶ 
ΠΘΙΘ ἴὸ πρατκ [Π6 ΟρΡροβι(Ι0η.---αἰὲν ἀριστεύειν, κι τ. Δ. ““ἘἜνΘΥ ἴο Ὀ6 
σοηβρίουουβ [οΥ γΑ]ΟΌΥ, ἃη ἃ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴο ΟἸΠΘΥΒ." Α ΠΟΌΪΘ ΥΘΓΒΘ, 

δηδ ἀθβουυθάϊυ δυϊορίζαα Ὀγ ὈοῚΠ ἃποίθηΐβ δἀηᾶ τηοάθυηβ. 

218-218. ἔγχος μὲν κατέπηξεν. Ῥϊοτηθᾶθ ἤχθοὰ ἀονγη Πΐβ Βρθᾶσ ἱπ 
{ῃ6 στουηᾶ 885 ἃ 5ῖρῃ ἴῃαΐ Π6 νυ βῃθα ἰο γϑίγαϊπ ἔγοτα 1η6 σοτηθαξ 
ΔΘ πανίησ Ἰδατηδὰ ἐμαὶ ΟἸδισιβ νγὰ5 ἃ σα θϑβίς τ πα οὗ ἢἷ5 ζατηγ. 
10 νγᾶὰβ ὕῃ] αν} ΓῸΓ ομ6 10 σῦς ἢ Δ ποίου 0 νγὰ8 οσοηποοίθα 

Ὑῖτἢ Εἰπη ὈΥ 186 (165 οἵ Ποβρ τ} {γ.--μειλεχίοισι. ΘΌΡΡΙΥ ἔπεσιν. 
μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός. ““Ὑποὰ δῇ δὴ οἱὰ Πογθα ἐἈΥΥ͂ 

σαθδί-ἔτθηά ἀηΐο Τη6,᾽ 1. ε., (Ὡοα τ σαπηθοῖθα υυῖτμ τη6 ΕΥ̓͂ 1:6 {165 
ΟΥ̓ Βοβρ [ΠΥ οἡ 106 ΓΔ Π6γ᾽5 5ῖἰ46. Ἃὔπουβ, μ6 σταπαίίμου οὗ Ὠϊ- 

οἴηδάθ, ννὰβ σοῃηπθοίθα ΟΥ̓ {πη656 {165 ἢ ΒΘΙθτόρμοπ ἐπ σταπᾶ- 

ταί Υ οὗἩ ΟἸδῦοαβ, ἀπ [Π8 οοπποχίοη σοηιηπθα τὨγουσἢ {Π6 ζαΠ 6 15 

ππίο {Π6 50η5.---ἐρύξας. “Ἡδνίηρς ἀδίαϊποα μϊμη."---ξεινήϊα καλά. 

“«Βοδυ τα] ποβρὶ(α! γ «ΤΟ ΚΘ }5,᾽ ὁ. 6.) ρΡγθβϑθηΐβ νΒ οἢ [Π056 Θοπηπθοῖς- 
δα ὈΥ 1ῃ6 {168 οὗὁἩ ΠοΒβρ 8} γ ΓΘ δαουβίοιηθα ἴο σῖνθ ἴο οη6 δῃ- 
ΟἸΠΘΥ. 

219--291. ζωστῆρα. Οϑηναῖε δον οἡ ὈΟΟΚ ἰν., 150.--τφοίνικι φαεινόν. 
“Βησεΐ συλ ΡαΓΡΙ6." ΟὐοΙηρατθ θΟΟΚ ἷν., 141.---ἀΖλπας ἀμφικύπελ- 

Ἅον. Οοπβαϊ ποίθ οἡ ὈοΟΪΚ ἱ., 684.--μιν. “1,᾽) ὁ. δ.,) 1Ὡ6 ζωστήρ. 

Οὔβθυνθ ἐπδΐ μὲν 1βΒ ΠΟΥ [ῸΓ αὐτόν.---ἰών. “« Οοῃηΐηρ ἀννᾶγ.᾽"-τ υδέα 
δ᾽ οὐ μέμνημαι. Οὔδοτγνο μδ΄ μέμνημαι, ἴπ [Π16 56η56 οὗὨ ““ἴο τοίαϊπ ἴπ 
ἸΩΘΙΠΊΟΥΥ͂,᾽) ΘΟΥΘΥΠΒ ΠΟΙΘ 1ῃ6 δοσυβαίϊνθ. Ὑϑτῦβ οὗ τϑιηθιηθοσίης 

ΘΟΓΩΠΙΟΠΙΥ͂ [8Κ6 1Π6 σϑηϊῖνθ. (Κῶλπεν, ᾧ 618, Οὐ5.)---κάλλιφ᾽. Τγ- 

ἀθυβ ψγὰ5 ϑησαρσθα τῇ 16 ὙὙΑΥ δσαϊηϑδί ΤΏΘΌ65, οα νοι δοσοῦπε 

Ῥὶοπηθάθ ννὰ8 Ὀγουσ ἢ ἋΡ ὈΥ ΠΪ5 σταπάίδί θυ. (Ἅροϊϊοὰ., ἱ., 8, 5.}-- 

ξεῖνος φίλος. ““Α σαυσδί- τ] 6 πά,᾽" ἡ. 6.» οοπηθοῖθα ψῖτ [66 ΒΥ 186 

1168 ΟΥ̓ ΠΟΒΡ᾿ 81 }ἷ δηὰ {ΓΘ ἀΒῃ ῃ. 
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"Αργεῖ. ΤῊΘ οἰἐγ οὗ ΑΥ̓ΘῸΒ 15 τηθδηΐ, ΟΥ̓ΘῚΓ ὙΒΪΟἢ ΘΙ ομΘᾶθ νγὰβ 
Κιηρ.---τῶν δῆμον. ““Ὁπίο ἴΠ6 ῬΘΟρΡ]6 οὗ [Π6568,᾽ ἐ. 6., αηΐο {86 Τὺ- 

οἰδηβ.---ἀλεώμεθα. ““Τιεῦ τι ἁνοϊ." ΟὈβϑῦυβθ ἰμπαΐ ἴῃ {π6 τεδαϊης 
“ΜΜΕΙΟἢ νγ6 Πᾶνα δαορίβα, πη Ϊυ, ἔγχεα, (Π15 ἰθυπ 15 σουθσπηθά ΒΥ 

ἀλεώμεθα. ΤῊΘ σοτημποη ἰδχέ, οα 1[ῃ6 Οἴου παπᾶ, ἢα5 ἔγχεσι, ἃπά 
186 τηδαπίησ ὙΠῚ {Πμ6π θ6, “16[ 5 ἀγοϊᾷ 9ὁΠ6 ἃποίῃϑυ υυἱτἢ ΒΡΕΔΓΒ.᾽" 

ΤῊΪβ, ΠΟΥΘΥΘΥΙ, 15 ἀθοϊάθα! ἸΗΤΘΥΙΟΥ. ---καὶ δι’ ὁμίλου ““ἜγΘη 

{ὨτουρΡἢ ἐπ6 οτγουγά,᾽ ἃ. δ.,) συ θη ἴπ 1Π6 σοηἤαβίοη δηᾶ {ΠγῸηΡ οὗ {Π6 

Ἐριΐ, ΠΘΤΘ. ΟΠΒ σδηποΐῖ ΘΑΞΠΥ͂ ἀθίδπα Πἰγη56} ἀσαϊπβί 1ῃη6 σογϊησ 

ΒΡΘΩΤΙ.---ἐμοὶ κτείνειν. ““ ΕῸΥ ΤῊΘ ἴο 5]ΑΥ.᾽"--ὄν κε ϑεὸς γε πόρῃ, κ. τ. 
λ. -«Ὑγ)δίβοθυθυ ὁΠ8 ἃ σοᾶ ἱπάθθα τηδΥῪ ἀθ!γ Ὶ (απῖἴο Π16), ἃπὰ 1 

ΤΩΔΥ͂ Οὐοσία κα ἢ ΤΥ ἔδοί.᾽"---ἐπαμείψομεν. “1,.δἴ υ5 ΘΧΟΠΔΠΡα.᾽ 

νι 1μ6 βμοτίθπθα τηοοᾶ- ΟΕ], [ῸΓ ἐπαμείψωμεν. . ΤῊΘ δοίγθ 
σοῖςθ, δϑοῖξ τυ Ηδυπθ ϑηΐογίαϊπβ ἀουδίβ, βίαπαβ ΠΟΥΘ ΤΙ ΒΠΥ͂ 

Ὁπουσῃ. ΤῊ τηϊάάϊθ, ὁ 1ῃ6 σΟΠίσγατσυ, 15 τοαυίγθα ὈΥ υθ βα 3939. 

ΤῊ δχομδηρίηρ Οὗ ΔΥΓΠΟῸΣ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴ0 ΠᾶΥΘ Ὀ6Θῃ ἃ ΘΟΙΏΤΊΟΙ ΟΕ5- 

ἴοτα ; δηᾶ 50, ΠΚοϑυνῖβθ, νγὰβ 1Π6 σϑηθυηρ οὗ [Π6 1165 οὗἨ Ποβρί δ] ν. 

--οἵδε. ““ΤΉΏΘΒ5Θ ΠΟΤΘ." Βοίουσίησ ἴο {Π6 Οὐδ κβ πα Ττο͵δηβ, τ ΠῸ 

ὝΟΙΘ 5ρθοίΐβίοῦβ οὗ {Π6 διῆδῖγ. 

899-236. καθ᾽ ἵππων. “Θονη ἔγοτῃ {Π 6} ομαγίοίβ."--- πιστώσαντο. 

« Ῥ]ρσῃΐοα τηυΐαδὶ ΓΑ]. Οὔβοῦνθ {6 ΤΌΥΟΘ οὗ [Π6 τηϊάα]6.----ὄνθ᾽ 
αὖτε Τλαύκῳ Κρονίδης, κι τ. Δ. ““ὙΠ6Π, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ, 7ογ6, ἐΠ6 βοῇ οὗ 

ϑαϊογη, ἸΟΟΚ ἀυσδῪ “τῸπὶ ΟἸΔΘΙΒ ὨΪ5 Ἰπαρστηθηΐ." ΤΠ6 Ροδΐ πηθδη5 

ἐμαὶ ΑἸαῦσουβ μθσα δοίθα τ ἢ ἱποοηβί ἀθσαίθη6585 δηᾶ (ΠΥ, βίποθ μ6 

ΠΘΥ͂ΘΙ ΤῸΣ ΟΠ6 Ἰτηοπιοπὶ τοῆθοϊθα ὁ 1ῃ6 ΞΌΡΘΥΙΟΥ υδ]ὰθ οὗ ἢΐβ οὐσῃ 

ΒοΙάθῃ ΔΙΓΠΟΌΓΣ ; δηα βοῇ νγδηΐ οὗ παρτηθῃΐ νγᾶ8, ἰπ {Π6 5βρίσὶξ οὗ 

{Πδΐ 56, βου θὰ ἴο 1Π86 ΔΘ ΠΟΥ οὗ [η6 σοάβ. Ῥουρῃγυσίοη, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, 

ἀπ ΔΙΟΥ Πἴτη ἘΠυβίδί ἰα5, {ΠῚ ΠῈ 1Π15 ΘΧρΙ πδίοη ἀπυγοσί ΠΥ οὗἉἨ 1Π6 

Ροθΐ, βίποβ ἴδ οδυτίθβ νυ ᾿ξ ἃΠπ Οροπ ΘΘηΒΌΥΘ ΟοὗὨ 186 πΠΟΌΪ8 βϑπίϊ- 

τηθηΐβ ἐῃδΐ δοίυαίθα ΟἸδποῦβ. ΤΉΘΥ 1ΠΘΥΘΙΌΤΘ τη Κ6 φρένας ἐξείλετο 

Θαυϊναϊοηΐ ΠΟΥ ἴο φρένας ἐξαιρέτους ἐποίησεν, ““ὯΘ ᾿ἸπβρίγΘα Πἴπα τυ τ ἢ 

εἰθναίβα βϑηξτηθηΐβ,᾽" ὡς. δ, Β6 οαυβϑᾶ πίτω, ἰπ 16 σϑῃθ ΟῚ σίου οὗ 

116 τηοπηθηΐ, ἰο ΟΥ̓ΘΠΟῸΚ {Π6 στϑαΐ ἀἰβρατυὶτν Ὀδίνγθθη {Π6 ἔννο 5αϊβ 

οὗ δυιῆοιτ. ΤῊΪΒ Υἱθὺν οὗ {ῃη6 Πηλίου ἰ5 α͵ῖβὸ οοπουττθα ἴῃ Ὀγ Μδ- 

ἀάτὴθ Ῥδοῖου, Ηἰοοὶαβ, θᾶτήγη, ἃηαἃ οἰ Υβ ἢ Ὀαΐ ἰξ 15 ἀθοϊ θα]  δχ- 

τοηθοῦβ. ὙΥΒΘΥΘΥΟΥ {Π6 Ρῃταβθ ἐξελέσθαι φρένας ΟΟΟῸΓ͵Β ΘΙΒΘΎΤΒΘΙΘ 

ἴῃ ἨοΙΏΘΥ, ἰδ Ταΐδυβ ἰο ἀδργίναίϊίοπ οὗ ὑυπἀογυβίαπαϊησ ΤῸΥ 1Π6 {{π2 86 

θοὶησ ; δπὰ {ῃ6 ροδί ἱμδγείοσθ, ου ἐῃ6 ργθβεπί οσοδβίοῃ, τησιβὲ θ6 τα- 

βατάθα 85 ᾿ποΥ Υ οχργοββίηρ ἢἶβ ορὶπίοπ οὗ {πΠ6 ἱποοπβίἀθγαΐθπθῆς 

οἵ ΟἸδυσαβ, δοοοτάϊηρσ ἴο 1Π6 Ἰυάρτηθπΐ σΘΠΘΥΔΠΥ Γοττηδὰ ὈΥ μηδ οὗ 

ΒΟ ἢ ἃ πιο οὗ σοπαμποί. 

χούσεα χαξκείων, κτ. Δ. “οΙ]άθπ ἔοτ Ὀγᾶζβῃη, (ΔΥΠῚ8) ὑγοτῖῃ ἃ 
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Βαηάαγοα ὈΘΟΥΘ5 ΤῸ ({Π056) ΜΟΥ πἷπθ θθονοβ.᾽ ΤΉΘΥΘ νγὰ5 τὸ 

οοΟἰπΘα ΤΠΟΠΘΥ͂ ΔΠΟηΡ ἴῃ 6. ΟἼΘΘΚ5 ἰη Ηοτηθτῖο {ἰτη65, πὰ 16 γαϊὰθ 
οὔ {πἰηρβ νγὙὰβ ΘΟΙΠΤΩΟΠΙΥ͂ Θϑίϊπηαίθἃ ἴῃ σαί16. (Οοτηρατο Οἀ., 
ἰ.,431.) 

291-241. Σκαιὰς πύλας. ΟὐΟΙΩΡΑΥΤΘ θοΟΪΚ ν., 789.---φηγόν. Οοτη- 

ΡᾶγΘ θΟΟΚΥ., θ99.---ϑέον. ΕῸΥ ἔβεον.---εἰρόμεναι. ““Ἰησαϊτίηρ ἀθουί.᾽» 
--ς-ἔτας τε. ““Απᾷ τοϊαΐϊνε8." ΒΥ ἔται ἃ1΄Θ θῖθ τηθδηΐ 16 ΤΟΥΘ 

ἀἰβίαπι τοϊαίϊνθβ, ποῦ ΤΏΘΓΘ {6 Πᾶ5, ἃ5 βοιὴθ βΒῦρροβθ. (Οσηβα δ [ῃ8 

ΤΘΙΏΔΓΚΒ οὗ Νιέζϑβοὶι, αὦ Οἀ., ἵν., 8.).τ-έξείης. “Ἰῃ Βισοθββίοη,,7 ἡ. 6., 

ἃ5 [αϑβί 885 ΤΠ6Υ τηθδὲ δηὰ ἱηίθστοσαίϊθα ῃΐπη. ΞΌΙΩΘ ΤΘΥΘΥ (15 16 ὙΠ 10 

ϑεοῖς, Ὀὰ  ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂, ΒῖπΠ06 ΗΘΟΙΟΥ ΤΏΘΥΙΘΙΥ Θη͵οΐη5. ὍΡΟΙ τἤθτὰ ἰο 

Ρτορ ἰαΐθ Μίπουνα 810Πη6.---πολλῇσι δὲ κήδε’ ἐφῆπτο. ““ΑΠπᾶ {ΓΟῸ]65 

ὙΥΘΙΘ ΒΌΒΡΘΠαΘα ΟΥ̓́ΔΓ ΤΩΔΠΥ͂,᾽ ὁ. 6.7 Δ Π6 Π]16 ἃ 1ῃ6 ὈγΘαβίβ οὐ ΓΔ ΗΥ 

οὗ [θὰ νυ ἢ ἐγου ]6 4 ΔΙΆΤΓη. 

Πριάμοιο δόμον. Θ ΒᾶνΘ ἴῃ {ῃ18 βαββαρθ ἃ ἀθβογίρίίοπ οὗ δὴ 
Ἡοιϊηοσὶο ἀνθ! ησ, ΏΙΘῊ ΑἸ ΠΕΥΒ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ Τοβρθοίβ ἔγοῖη ἐῃ0568 οὗ ἃ 

Ιαΐϑὺ ἃσθ. Α ρογίΐοο στὰπβ διουσπα {π6 ὈυϊΠάϊησ ς ραββίησ ἱῃτουρἢ 

{ῃ185, 718 ΘΟΙῺΘ ἴο [η6 αὐλή, νγῃΟ ἢ 15 ΠΘΙΘ δ πη  Ὺ οουτί, ΟΥἩ ΄υδᾶ- 

ταηρῖθ. Οἡ ομ8 5ἰ468᾽ οὗ {ηΐ8 ὑγϑῖθ ΠΠῪ θθἀομδατηθθῦβ, οοοαρίθα ὈΥ 

16 50η5 οὗ Ῥγίαιῃ δηὰ {Π6 ] Ἰγ685 ; δηᾶ, Γδοίηρσ [Π656, ᾿π {Π6 ΒΆΤη6 

οουτί, ΠΥ ΟἰΠΘΥ ὈΘἀΟΠΑΓαθΘΥΒ, ΤΥ 1Π6 50η5-ἴΠ-ἰὰνν ΟΥ̓ {Π6 Τη ΘΟ ΠΆΓΟΙ 

ἃηα {ΠΘῚΓ Ραυΐπουβ. [Ι͂Ὲἢ ΟἸΠΘΥ ρᾶτίβ οὗ [ῃΠ6 Ηοτϊηθγίο ΡΟΘΠΊ5, [Π86 

ΤΟΟΙῚ5Β ΟὗὨ 1πΠ6 ὑγοΐηβθῃ 816 ἴῃ [6 ὈΡΡΘΥ͂ 5Β(ΟΥΥ (ὑπερῷον). ἴῃ {Π6 Ἰαΐοι 

Οτϑοκ ἀνθ ηρ5, (Π6 ἀραυίσαηθηΐβ οὗ {Π6 τῆϑη Σ6ΥΘ ἕονγαταβ [Π6 σαΐθ" 
οὗ 186 ννοίηθῃ, δὲ 1Π6 [αυιμθβί θχ Ύθ Υ οὗ 1Π6 ἢοῦΒΘ6, ἴῃ {Π|6 ΥΘΔΥ, 

--ξεστοῖο λίθοιο. ““ΟΥ̓́ΡοἸ ἰ5ῃθα 5ίοπθ.᾽"---κουράων. ““ ΟΥ̓́ΠΪΒ ἀδΌρΡΕ. 
(6 15," -- ἔνδοθεν αὐλῆς. ““ὙΥΠΙΠΐπ (η6 σουτί.᾽" Οὔδούγθ ἰπμαὶ αὐλή 

ΒΘΥΘ ΠΙΘΔἢΒ ἃ σΘῃΐγΑ] ἢ8]}, ΟΥ̓ ΦαΔαάΤΔΠΡΊΘ.---ἠπιόδωρος μήτηρ. “ΗΐΕ 

Τοπά τηοΐμθγ." ---ἐναντίη. “41 188 ορροβίίθ ἀϊγθοίίοη."---ἔν τ’ ἄρα οἱ 

φῦ χειρέ.. ““Απὰ {ΠΘΥΘΌΡΟΝ 5116 οἰπηρ 0 Ηΐπη ὙΠ ΠΟΥ παπα.᾽" Οοπα 
Ρᾶτθ ποίθ ὁπ θ00}Κ 1., 513.--κ τ᾽ ὀνόμαζεν. ΟὈΙΡΆΤΘ ποΐθ οη θΟΟΚ 

1., 361. ὡ 
954-202. πόλεμον ϑρασὺν. “ΤῈ ἀατίηρ θα{{16.᾽.--ἦ μάλα δὴ τεὶ- 

ροῦσι, κ- τ. Δ. ““ΘΟΥΘΙΥ͂ ΠΟΥ͂ {Π6 ΔΌΟΠΊΪ 4 0]16 50η5 οὗ ἴπ6 ατσθθκβ. 

ΒτΘΑΌΥ Πᾶτα55 [Π66.᾽---ἐξ ἄκρης πόλεως. “ῬΎΟΙΏ [Π6 ΠἰσΠΘδὲ ρματί οἴ 
1886 οἰξγ,᾽ ὁ. 6.) Τότ 1Π6 ΔΟΙΟΡΟΙΙΒ, ΟΥ̓ Οἰἑα46].---οδιὲ χεῖρας ἀνασχεῖν. 

Οἱ {Π6 δΔοτόρο 8 ὑγϑυθ ἔθιηρῖθβ οἵ Τυρ θυ (υοοῖΚ χχίϊ., 172), ΡΟ 

(ὈΟΟΚ ν., 446), ἀπὰ Μίπϑεγα (θ00Κ νἱ., 88 δηᾶ 297).---ὄφρα κε ἐνείκω. 
“ΤΙΝ 1 5881} Ὀτίησ." --ἔπειτα δέ κ᾽ αὐτός, κ. τ. Δ. ““Απᾶ τηαγεοϑὲ 

ἴμθη 6 τογοβηθα {ἐπ υβϑιῦ, ἰπ οαβθ ποι αὐ ηκ.᾽" ΟὔΒοΥγυΘ [ἢδΐ ὡς 15 

ἴο ὃὉ6 τϑρϑαίϊϑὰ στ {Π|8. οἰἴδυβθ, δρᾶ α͵5ὸ {ῃαΐ ὀνήσεαι ἰ5 ΜΙ 116 
Ἑπογίθηρα τηοοᾶ-  ΟΥΘ] (ῸΥ ὀνήσηαι.---ἔτησιν. ΓΏΪ5 ΜΟΙ ΔΡΡΘΑΥ͂Β ἴ0 

ΤΠ, 2 
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ΒΑΥ͂Θ 6Υ6 ΤΏΘΓΘΙΥ {86 5ἰσηϊβοδίέίοη οὗ “1 θη 45." Οοτηραῖθ ποῖ 

ὉΠ ΥΘΥ56 299. 

204-268, μή μοι ἄειρε. ““ἈδΙ56 ποί [ῸΓ Πη6,᾽ ὁ. 6.) ἰακθ ποῦ ἀρ ἴο 
Ὀγίηρ ἴο 8. ΟΌΒΘΙΥΘ {παΐ μή ἢ {π6 ργθβθηΐ ἱπηρογαίϊνϑ ᾿Π1Ρ0]165 

[Π6 ποραίϊοῃ οὗ δη δοΐ δγθδαῦ Ὀθσαη ἴο Ὀ6 ΡοΥΟΥηΘα. 800. ΠΘ6ΓΘ, 

{η6 ραγϑηΐ 15 δἰγθδᾶν μαβίθηϊηρ ἴο ὑγίηρσ {Π6 ἀγαυρσηΐ ΤΟΥ ΠΟΙ 501, 

ὙΏΘη Π6 ᾿πίθγροβϑβ δηᾶ βίορβ ἤθσ, ((οῃιραγθ Πεγηιάπη, Οριιδο., 1.; 

Ρ. 270, 5.4ᾳ.)--- μή μ᾽ ἀπογυιώσῃς. ““1,68ὲ ἴῃ Θποτνδίθ 1η6.᾽"---χερσὶν 
ἀνίπτοισιν. Τὶ νγὰ58 πανία! 0 ΡΘΥΓΟΥΤΉ ΔΗΥ͂ Το]ρίουβ τα ἢ ἀπ- 

νγαβῃθα μαπᾶ8.---ἄζομαι. “1 ἀτοδα.᾽---οὐδέ πη ἔστι. ““ΝΕΙΓΠΟΥ 15 
δ ἴῃ ΔΠΥ ΨὙᾺΥ ἰανν τ]. ΟὈΒΘΥΥΘ ΠΟΥ {Π6 οιηρὶουταθηΐ οὗ [Π8 ϑ- 

ὉΠαίο ἔστι. ΤΑίΘΥΔΙΥ, “ΝΟΙΓΠΘΥ 18 ἐξ ἰπΠ ΔΠῪ ὙΔΥ͂ ([ῸὉΥ ΟΠ6).᾽ 
ἤθησθ ἔστε 18 βαϊᾷ ἰο Ὁ6 ΠΘΥΘ ἴῸγ ἔξεστι. --- λύθρῳ “' Θυδί ἴτῸΠὶ 
γ4 1116." 

209-79. ἀγελείης. ΟοἸαρᾶγα θΟΟΚ ἰν., 128.---σὺν ϑυέεσσιν. “ὙὙ1Ὲ 
)ῆδυίησβ οὗ ἱποθηβθ." Ηβθυπθ {πη Κ5 {παῖ ν] οὔ πἢ5 Δ΄6 ΠΘΙΘ τηθδηΐ ; 

ΤΌΣ {Π656 ΔΓΘ. ΓΠΘΥΘΙΥ 0 Ὀ6 ΡτΟΙ 56, ποῦ οἤδυθα 85 γοῖ.---ἀολλίσσα- 

σα. “Ἡανίηρ Δ556110164.᾽"---πέπλον δ. ΟΟΟΙΏΡΑΙΘ Υ6756 90, 5644. 
280-286. μετελεύσομαι. “ὙΜ11 ρο αἴτοτ."---ὄφρα καλέσσω. ““Ὑπαΐ 

Ι ΤΩὩΔΥ͂ Βυιητηοη (Πΐτα ἴο {π6 ἢρ 1). ---εἰπόντος. ΞΌΡΡΙΥ ἐμοῦ.----ὧς κέ 
οἱ αὖθι, κ. τ. Δ. ““ὙΥου]ὰ {πα [Π6 δατίῃ τηϊσῃΐ γαννῃ Ὁ Πἰπλ ΠΘΓΘ.᾽" 
--εἰ ἴδοιμι. “ἸΕΓΙ σουά θυΐ 566." ὙΠΕΙΘ 5 πὸ ψῖβῃ Θχργαββθᾶ 
ὮΘΥΘ,": 85 ΒΟΙῚΘ ΒΡΡΟΒΘ.---φαέην κε φρέν᾽ ἀτέρπου, κ. τ. δ. “1 5Βπουϊὰ 

ΒΥ {παῖ 1 Παά αυϊΐθ ἔογροίίθηῃ 10}1655 ΒΟΥΤΟῪ ἴῃ 508].᾿" 
286-296. ποτὶ μέγαρ. “ΤῸ ΠΕΥ ΠΟΙΏΘ.᾽" Οὐηβυὶε ΟἸΟΒΒΑΤΥ͂ Οἡ 

γΘΙ86 137, ὈοΟΙΚ ἰΪ. --τ-ο κέκλετο. ““αδΥθ ογάθυβ."-τ-κηώεντα. Οοϊη- 

φᾶγθ ὈοΟΪΚ 1ἰ]., 382.----ἔνθ᾽ ἔσαν οἱ πέπλοι, κ.- τ. Δ. ΤῊΪΒ γ6Υ586 δπᾶ 1Π6 

[γ66 ἐπαΐ [Ὁ] ἃτθ αυοίοα Ὀγ Ηροτοἀοίαβ (11., 110) 85 Ὀθοησίηρ 

ἴο {Π6 Ατἱβίβία οὗ Ὠίοιηθᾶθ. ἘΠΊΠΘΥ 1Π8 Ὠἰβιουίαη μᾶ5 θιγθᾶ ἴῃ 50 
ἀοίηρ, ΟΥ̓ 6156, 85. ΗΘ ΠΘ ΒΈΡΡΟΞΒΘβ, {Πη86 δποϊθηΐβ γθοκοηθα {ῃ15 ρατί 
οὗ 186 5ἰχίῃ θΟΟΚ ἀ5 θθϊοπρίηρ ἴο ἰμ6 ἢ. ΟΟΙΊρΑΓ͵Θ [Π6 τϑιηδτκβ 
οἵ Βᾶλτ, αα Ηδετοά., 1. ο.----πταμποίκιλοι. “Α1] γατϊραϊθα,᾽ ἑ. 6.,) νατὶ- 
οϑαϊθα ψ] ἢ 81} ΤΩ ΠΟΥ Οὗ ΘΟἸΟυ͵Β.---ἔργα γυναικῶν Σιδονίων. ὙΤΠ6 

. Βα μίδη5. ΘΥΘ σΘΙΘὈΓαϊθα ΓῸΥ ἐΠ6Γ 5Κ1}} ἴῃ ΘΙ ΤΟΙ ΔΘΤΥ͂, ὅτο.--Σι- 
δονίηθεν. ““ἘτοΙ Κἰάοηία.᾽" ΒΥ Σιδονίη 15 τηδαηΐ ἰῃαΐ ρατί οὗ 1ῃ6 

οοαβϑί οὗ Ῥῃωηίοία ΠΘΥΘ [Π6 ΟἸΓΥ οὗ 5΄᾽άοῃ ΙΔγ. ἩΟΙΏΘΥ ΤΩΔΚ65 
τηϑηΐοπ ἰῃ ἢΐδ. ρΡΟΘΙῺΒ οὗ ϑίάοῃ ΤΠΘΥΘΙΥ. ΤΥΓΘ ἰ8 ἀπκηοννη ἴο ὨΪπῚ, 

Αἰ που ρ [0561 ἃ ὙΘΤΥῪ δποϊθηΐ οἰΐγ, μανίηρ Ὀ66η Τοιπιπηἀ θα, δοοοτάϊησ 

ἴο Ἐπδβθθίῃβ, 240 γϑδῶγβ Ὀθίοσθ {ῃ6 Ὀυ]άϊηρσ οὗ ϑοΙοπο ἢ 8. 1θιΏρ]6. 

Ασοογάϊησ ἴο Ἠοπηοτ (Οά., ἰν., 228), Ῥαγίβ οδίηβ ἴο ΤΟΥ ἢ ΗθΙθη 

δηᾷ ΠΟΥ ΤΥΘΑΒΌΤΘΒ ὈΥ 1Π6 νὰν οὗ Εργρί ἀπὰ Ῥῃωηίοία. [π {86 ΟΥ̓Ρ» 

τίδη Ερῖο5 οἵ ϑιαβόηυβ, Ῥασὶβ νγὰβ τοϊαΐθα ἰο ἤᾶνθ Ὀθθὴ ἀτγίσθῃ Ὁ 
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ἃ βίοντη οὐ ἴδ Ῥιοηίοίδη οοᾶβί, δηὰ ἰθθτθ ἴοὸ δᾶνα ρἱυπάεγο 5|- 

ἄοῃ, δηὰ ἴο ανῦθ οαγγιϑὰ οἵ [6856 ϑιἰἀοπίδῃ ἔθιηδ]685, τηθηιτοηδὰ ἴῃ 

1Π6 ἰοχί, ἃ58 ΡῬγΓΪΒΟΠΘΙΒ. --- ἐπιπλώς. “Ἡδνίηρ βαϊ θὰ ονϑζ." --- τὴν 

ὁδόν, ἣν “Ελένην, κ. τ. Δ. ““Ὅροῃ ἐμδὲ νογᾶσθ οὔ Ὑνμΐ ἢ ἢΘ Θὰ ἀνγᾶν 
Ηδίδα οἵ {Ππβύγιουβ βίγθ." 

ποικέλμασιν. “ἍΜ Ί ναγθραιθὰ ἤρσυγο8.""--- ἀστὴρ δ᾽ ὡς ἀπέλαμπεν. 
"ὁ Αηὰ ἱξ ρ) ἰβίθιθα ΚΘ ἃ βίαν. "-- νείατος. ““ΤῺΘ υηδογτηοβί,᾽" ἑ. ε., 

8ἃ8 θοίηρ 1ῃ6 τηοϑβὲ ὈΘΔῸ ΓᾺ].---μετεσσεύοντο. “ Ἠαιχτίοα αἴοης συ ἱ ἢ 
.ιογ.᾽ 

298-308. Θεανώ. ΤΉΘαᾶΠΟ νγὰβ [6 ἀδυσῃίον οὗ Οἰβϑθυβ, ἃ ΤῊτα- 
οἷἴδπ ρτῖποθ (1|., χὶ., 323), δῃὰ βἰβίθυ οὔ ἤδθουθα. (Οοϊωραγθ δόοκ 

Υ., 70.) [Ὁ ἰΒ τϑιράγκαῦὶθ ἰῃαΐ ἃ τηδιτί θὰ ἴδιηδ]6 βου ὰ Ὁ6ΘἜΘΤΘ 
δηθὰ 88 ργὶθβϑίθβϑβ οἵ Μίηθσνα. [Ι͂ἢ ἃ ἰδίϑυ 56, 85 Ευβίδι 5 τθ- 
ΤΊΔΥΚΒ5, {Π6 ρτἰθβίθββϑθϑ γ6γ6 Υἱγρὶη8 : παρὰ μὲν τοῖς ὕστερον αἱ ἱέρειαι 
παρθένοι ἧσαν.---τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν, κ. τ. Δ. ΤῊΘ 5ομο]αδβὲ δἀπὰ 
ἘΠυβίδι 5 ἱπίδυ “τόση {ῃϊ5, ἐπαὶ ΤΠθαηο νγαβ οἰθοίθα ργίθβϑίθβϑϑ οὗ 

Μίποενα ΕΥ̓͂ {πΠ6 βιῆταρβθβ οἵ τῃ6 ρβορίθ. Ἐπβίαϊηΐαβ βαγ8, οὔτε 

κληρωτή, οὔτε ἐκ γένους, οὔτε ἑνὸς ψήφῳ, ἀλλ᾽ ἦν, ὡς παλαιοί φασι, τὸ 

πλῆθος εἵλετο : ΠΘΙΊΠΘΥ ἀρροϊπίθα ὈΥ δὴν ἰοΐβ, ποὺ ΕΥ̓͂ τί σῃΐξ οὗ ἱπῆθτ- 

ἸδΠ66, ΠΟΥ ΕΥ̓͂ {πΠ6 ἀδβίσπαίίοη οὗ ἃ βίησίθ ρϑύβοῃ, θὰ: θθίησ 0Π6 

ΨΠοτη, 85 1ῃ6 δῃοίθπίβ 54Υ, 16 ρθορὶθ μὰ οἴοβθῆ. ΒΥ ἴδι886 
νοσάβ ἢ6 ἀθβογίθθϑ 16 βϑύθγδὶ νγδγ8 οὗ δρροϊηείηρ ὑγίθϑίβ νος 
ΘΓ υϑθὰ ὈΥῪ 1ῃ6 δποίθηϊξ ατθοκβ. (αίρῳ, αὐ ἰος.) 

ὀλολυγῇ. “ὙὙ1Ὲ Ἰοαὰ οτγίηρ." ΤΗΘ ἴογπι ὀλολυγή 15 υβοὰ οὗἉ ΔΗ͂ 
Ἰουὰ ογγίηρσ, θὰ: ΘΒρθοί Εν οὗὨ νγοτηθη ἱπυοκίηρ ἃ σοἂ.---ϑῆκεν ᾿Αθη- 
ναίης, κι τ. Δ. ΟὈΙΏΡΑΥΘ Ὑ6756 992.---ρᾶτο. ΤῊΘ ῥγίθβίθββ ΟὔΤΒ ὕὉ 
(η6 ΡΓΔΥ͂ΘΥ ἴῃ 1Π6 πᾶπι6 οὗ {π6 αυθθη δηὰ Τγο͵δη τηδίσουβ. ἘΠῸ 
ΒΌΡΡΙαπῖ5 66 ποῖ υγατα {μαΐ 1ῃ6 ργύόνγθββ οὗ ίομηθάθ οἡ 1:6 
ΡΓδβθηξ οσοαβίοη νγ1ὰβ οὐνίησ ἴο 1ῃ6 σοάάδ55 μϑυβοϑὶ, " 

805-312. ἐρυσίπτολι. ““ ῬΙοΟίθοίΓα885 οὗ 1Π6 οἰ Υ." Μίπογνα 5 
ΒΘΙΘ 80 οδἰθὰ 85 μιᾶυΐῃρ ΠΟΙ ἰθιηρὶθ ἰπ 186 οἰϊδα6].---ἄξον δή. 
“ ΒΥΘΔΚ πονν.᾽" ΟὈΒΘΙΥΘ [Π6 ἴΌγΟΘ οὗ [Π6 Θχργθβϑβϑίομ, 85 ἱπαϊσαιϊίϊπσ 
(η6 Θαγηθβίῃβββ οὗ [6 ργαυϑῖ. ΤῊΘ το σοιηπηοη ἔοττη ὑγΟυ] Ὁθ, 

δὸς ἄγνυσθαι ἔγχος, “δταπί ἐμαὶ 1Π6 Βρθᾶῦ 06 Ὀτόκθϑη." --οὠΟὐτίκα νῦν 

« ΒΕΣΔΙσΠ ΤΑΥ πονν,᾽ ἡ. 6., 1η6 ἱπβίδηξ νγα τϑοϑῖν ἐἰάϊη 58 οὗ 80 70γ- 

ΟἿ δῃ δὐβϑηΐ, 8 ΓΠΔΥ Ἧ{6 τοῖν ἔῃ656 ἐἰάϊησ8 ἱτητηθα δ ον. --τίερ- 

εὔσομεν. ὙΝΊ Βμοτγίθηθὰ τηοοάς- γοναὶ, ἴῸΣ ἑερεύσωμεν.---ἀνένευε. 
“« Βοίωυβοᾶ,᾽ ἢ, δ, ἱπάϊοαϊθα τϑίαβδὶ ΕΥ̓ (Π6 τηουθτηθηΐ οἵ [86 πϑδά. 
(Οοπβαῖ: ΟἸοββατυ.) Τδθ ἰάθᾶ ἰβ δρυτγαίίνο, οἵ οοῦτβθ, ὙἹΓΕῚΙ θχ- 
ὈΓΕ5568 ἰΐ αἰ ΠΈΥΘΠΕ]Υ : ““ Θίσα 5οἷο χος οζιιῖοα αὐεγϑα ἐεπεδαὶ.᾽" (2π.. 

ἰ.ν. 482.) ᾿ 
313.320, βεδήκει. ““(Μϑαῃίίπη6) "δὰ σοπθ.᾽ ΟὔΒΟΓΥΘ [86 [ΌΤΟΘ 
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οὗ 126 ρἱαρογίδος 13 τηαυκίηρ' ταρι αἰ τυ οὗ δοίϊοῃ.---αὐτός. Τρ] γί 

{μαὲ ῃ6 ΠἰπηβοΙ μδᾶ ρ᾽αηπθα ουΐ {πΠ6 βίγαοίυγθ, πα σγα 64, ἴῃ 50 

ἀοίηρ, Ηἰβ πάῃ 655 [ῸΓ ἸὈΧΌΤΥ ἂηὰ 6856, ὑ»Θγθἂβ 80 ΙηΔηΥ οὗ 18 

ΟἾΠΘΥ ΒΟΠ5 οὗἩ ΡΙΐάτα γουΘ σοπίθηξ νυ ἢ ἃ βίησ]θ ϑάλαμος.---τέκτονες 
ἄνδρες. ““ ΑΥὐ(ἤσοτβ." --ϑάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν. “Α ὈΘάΓΟΟΠΙῚ, 
δἃηα ἃ ἀνθ! Πρ- ΤΌ ΟΠ, ἀπ ἃ Π8]]. ΤὍΤη6 ϑάλαμος ὮΘΙΘ ΒΡΟΚΘὴ οὗ 
ΟΟΙΤΕΒΡΟΠβ 9 ψνῆδί ἴῃ ἃ Ἰδίθυ 858 νγὰβ ἰβθυτηθα γυναικωνῖτις, ΟΥ̓ 
ΔΡΑΤΤΘηΐ5 ΤῸ [Π6 ἡγοσθη, νν 116 [η8 δῶμα ΔΏΒΥΥΘΙΒ [0 1ῃη6 ἀνδρωνῖ- 

τις, ΟΥ̓́ΤΠΘΠ᾽ 5 Δραυίμηθηΐβ. ΓΠΘ αὐλή 15 ἃ 81} [ὉΥ θα παμθί8, ὅζο. 

ἑνδεκάπηχυ. ““ἜΠΘνΘη οὐδ] 5 Ιοπρ." ΤῊΪΒ 15. Δἢ ὉΠ.ΒῈ8] ᾿Θηρσίῃ 

(ὋΓ ἃ Βρ6ᾶσ. [ΐ νγᾶβ ΘΟΙΏΤΩΟΠΙΥ δὐουὺΐξ 5ΪΧ ΟΥ 56ύθῃ ἴδεί. [Ἷἢ 18 

ΒΠιϑηίῃ θΟΟΚ, Βοτγθυοὺ (ν. 677), Α͵ὰχ τυ ἱθ]45 ἃ ρΡο]8 5ῃοᾶ ἢ θη, 

δηᾶ υβ64 ἴῃ πᾶνὰὶ σοπῆιίοίβ, οὗ ὑσννθηΐγ-ῖνγο οὐ 5᾽ ἸΘησίῃ, ξυστὸν 

δυωκαιεικοσίπηχυ.---πάροιθε δὲ λάμπετο, κ. τ. Δ. ““ΔΑπά 1η ΠΟπΐ οὗ 

{Π6 5ῃαΐ σθαιηθᾶ 186. ὑγάζθηῃ ροϊηΐ, ψν 118 ΔΥΟῸ Πα γὰη ἃ σοϊάθῃ 

τἰηρ." ΤΠ τίηρ ψγὰβ δὲ {π6 Ἰυποίίοη οὗ ἴῃ68 ῃθαὰ δἂπά βῃδῖι, δη4 

Βουνϑᾶ ἴἰο Κϑδρ ἴπϑιῃ θοίῃ ἑορθίμου." 

921-924. ἔποντα. ““Βυβγίηρ ΠΙτηβοὶ τ Πἢ.᾿ --ἀφόωντα. “ἘΣ ΧΑΓΩ- 

1πἰηρ." Μϑηρ]δαΒ μδα ἀτγίνθη ΠΪ5 ΒΡΘΔΥ [ὨΠΤΟΌΡὮ 5}1614 ἀπ οογβε]θί. 

Ῥαγῖβ νγὰ8 πο δχδιηϊηΐηρ ἱπίο {Π6 δχίθηϊ οὗ ἴῃ6 ᾿π]υτυΥ. ἀσοοτ͵ά- 

ἱῃσ ἰο 9Π86 οὗἉ {Π6΄ ΒοΠο]Ἰα8ΐ8, ΞΟΠῚ8 ΟΙ͵Θ δοοιβίοτηθα ἴὸ τϑδά ἢ 

τόξα φόωντα, αῃηᾷ τηδάδ φόωντα ἴΠ6 Θρὶο Ιδηστηθηθα [ΌΥΠῚ [ῸΓ φῶντα, 

ἔγοπὶ φάω, ““ἴο σαι186 ἴο Β81Πη6,᾽ ““ἴο ΡΟ] 5ῃ." Βυΐ ΒΌΘΝ ἃ τηθδιΐησ 

ΤΟΥ φάω 5 ΘΧΙΓΘΠΒΊΘΙΥ ἀομθ.[Ὁ].--- μετὰ ὁμωῇσι γυναιξίν. ““ ΤΟ ΠΟΥ 
[ΘΓη816 51 γ68." --περικλυτὰ ἔργα. ““ἼΑ5Κ5 ΟΥ̓ ὙΘΤΥ ΓΙΠΟῸΒ ΜΟΥΚ.᾽ 
Ἠϑέουγίησ το {Π6 Ἰαθουγ5 οὗ 1Π6 ἸΟΟΙη. 

325-391. Δαιμόνι᾽, οὐ μὲν καλὰ, κ. τ. Δ. ““ Βίταῃρθ τηδη, Ποὺ Παβὲ 

πού νγ}6}} οαυβθαᾶ {ῃ15 ἌΠΘΘΙ ἴ0 ΠᾶΥΘ ἃ Ρ]866 ἴῃ {ΠΥ 500],᾽" ἡ. 6., 1Ὁ 185 

ποΐ ψγ6}} {παῖ 1ῃοὰ Παϑί γαϊβθα 115 ΔΠΘΘΥ ἴπ [ΠΥ 5οὺ]. ΤὴΘ οαθ86 

οὗ {π15 ΔηΡΘΥ 5 ποΐ τηθηίϊοπθα ὈΥ 1Π6 ρΡοθί, ἃηα νγ8 816 ᾿ϑῖξδ θη  γ Υ 

ἴο οοη͵δοίυτα. Τί τησβὲ σοῖο ΘΠ Υ ἴο Ὠἷβ πανίηρ ὈΘΘη νγουβιθα ἴῃ 

{μ6 ἤσῃν ἢ ΜΘηδΙδι5, Οὐ 1 τησξί Ὀ6 ΔΉΡΟΥ ἀραϊηβί [η6 ΤῪΟ]ΔΠΒ [ῸΙ 

πού μανίηρ ΘΟΙῺΘ 10 Ὠὶβ τθβοῦθ ϑὑγῆθη Μϑπηθὶδὰβ ννὰβ ἀσγαρρίηρ ὨΪΓὴ 

ΔΥΑΥ, ΟΥἰΐ τηυδί Ὀ6 ἃ [86] ]ησ οὗ γϑβϑῃίπηθηΐ αὖ 1Π6 1. υν]βῃϊησ ἴο ἀ6- 

Ἰινϑυ ἴση ἊΡ ἴο 1ῃ6 ΟὙΘΘΙΒ. ---- ἀμφιδέδηε. ““Βατηβ ἀτουῃά,᾽ ἐ. ε., 

ΤΆ 68 ὉΤΟυηᾷ.---σὺ δ᾽ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ. ““Απᾶ τΠοὰ ννγου]ᾶϑὲ 

ΕΥ̓́ΘΠ ΠΌΔΙΥΘΙ ὙΠ ΔΠΟΙΠΘΓ,᾽ ἐ. 6., νου] αβί 1 ρόδο. ΞΘΌΡΡΙΥ ἔπε-: 

σιν αἴ Γ μαχέσαιο, ἸϊξΘΓΑΙ]Υ, ““νου]άβί ἤρῃς ἴῃ ννοσ5 ᾽"---ποὺυ μεθὲ 

ἕντα. ““ἈΠΥΨΜΒΘΓΙΘ Τοϊαχίηρ.""--- μὴ τάχα ἄστυ πυρος, κ. τ. Δ. “1ε8ὲ 

[Π6 ΟἸΤΥ 06 φυΐοὶην. Ὀασπθα νυν ἢ ἀδϑοίγαοίϊνθ ἢγθ.} 
399-941. Ἕκτορ, ἐπεί μὲ κατ᾽ αἷσαν, κ. τ. Δ. ΟΟΙΏΡΑΓΘ θΟΟΚ [Π]., 56 

--σὺ δε σύνθεο. ΟΟΙΏΡΑΥΘ ὈΟΟΚ 1.. 76.---οὔτοι ἐγὼ Τρώων τόσσον, κ 
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.λ. “Νοΐ 80 τησοῖ, Ἰπά 668, ΤγΌτὰ ΔησοΥ, ΟΥὐὁἨΪηἀϊ σπαίίον. ἃσαϊηβὲ 
16 Τγοΐᾶηβ, γγὰβ 1 Βἰζ{ἰππρ' ἰπ 1η6 Ὀθἀομδτηῦθθυ, Ὀὰϊ 1 νυ Ἰβῃθὰ 10 

Εἶνθ νὰν (0 στοῦ" ἨΗδ τηθδῃβ δτίθῦ οη δοοομηΐ οἵ πἰ8 ἀδίθαϊ Ὁγ 
Μϑποῖαυβ. ΤῊΘ ΓθρΌϊαυ οοηδίγαοίίοη τγουἹὰ θ6, οὐ τόσσον χόλῳ καὶ 

νεμέσει,.. . .. ὅσον ἄχει.---ἄχεϊ προτραπέσθαι. ΜΟΥΘ ᾿ΠΘΥΔΙΙΥ͂, “10 

[ΤΠ ΤΩΥ̓86]Γ ἰονναγὰβ στίθΥ,᾽" ΟΥ̓Χ “ἴο ΤΌΓΠ ΤΥ ΒΘΙΓ ΤΟΥυγαγα (ῸΥ στίοί." 

ΟοΙΏΡΆΓΘ {Π6 1, αἴϊη, “56 σοπυετίογα αὐ ἰιιοίιηι.᾽" -- παρειποῦσ. “Ἠαν- 

ἰῃρ' ρΡουσβυδαρα." --ὥρησ᾽. “ὕτρθοα τη6.᾽-αΟσνέκη δ᾽ ἐπαμείθεται ἄνδρας. 
Ὁ ΕῸΓΪ ΥἱοίουΎ ΘΟΙΏ65 ΔΙ ΘΥΠΔΙΘΙΥ͂ ἃηΐο ΤΠΘη,᾽ ἡ. 6.,) ΟΔησ65 ΠῸΠ ὉΠ6 

ἴο ΔΠΟΙΠΘΥ ; δηᾶ {ΠΘΥΘΙΌΓΙΘ 1 ΓΠΔΥ͂ ΟΥ̓ΘΠ ἴῃ ΓῊΥ̓ ΓΤ βιιοοθθϑᾶ ἴῃ ἃ 866- 

οπμᾶ φοπῆϊος ἢ Μρϑπο δα 85.--- ἐπίμεινον. “Ν αἷξ΄' ΤῸΥ τη6.᾽ -ύω. 
Το ὲ τὴϑ ρυῦ οἡ." ΟὈΒΕΥΥΘ ΠΟΙΘ 186 ΡΘΟΌΪΥ ἀὑβᾶρθ οὗ ἴη6 8υῦ- 

ἰᾳποίῖνθ, δηὰ σοηβυὶὲ Καληποῦ, ᾧ 410, Ρ. 71, (7εῖ{.--τοἐγὼ δὲ μέτειμι. 

“ΑΠΑΙ ΜΠ] σοπη6 δἰου ὑοῦ." ΟὈΒΘΙΥΘ 16 υϑᾶ5θ ΠΘΙΘ οὗ εἶμε ἴῃ 
1ῃ6 Ῥγδβθηΐ, νυ ἃ Γαΐυγ6 βισηϊβοαίίοη.---κιχήσεσθαΐ σε. “ὙΠΔΕ 1 

Μ11 ονθυίακθ [Π66.᾿ 

544-348, Δᾶερ ἐμεῖο, κυνὸς κακομηχάνου, ὀκρυοέσσης. ““Βτοίδοτ- 

1π-Ἰανν οὗ πιο, ἃ τηϊβοιίθί- ἀονυ βίην, {δατία] τυγϑίοῃ." Τἢθ [618] ἰάθ8 

᾿τηρ θὰ 1Ἰῃ κυνός 15 {μαΐ οὗ δῃ ἱτηραάθηΐξ, ΒΒ γη61655 ογθαΐαστθ ΤῊΘ 

ἄορ νγὰβ ἃ ἴγρθ διῆοηρ {ῃ6 ἀποϊθηΐβ οὗ ρα άθηοθ δηά οῇτοηΐοσν. 

ΟΟΙΏΡΑΙΘ ΠΟΟΚ 1., 225.---ὡς ὄφελ᾽. “ΝΥ ουἹά {παϊ." Οὐπδαϊ ποίθ οα 

ὈΟΟΙ 11|., 40.--ὠαὴΨὲ οἴχεσθαι προφέρουσα, κ. τ. Δ. ““οΙηδ ροΥπίοίουβ 

βίουπι οὐ τυϊπᾶ μδα σοηθ θθδτίηρ Τη6 οπιγάτχα ἰ0 ἃ τηουπέαίη." 11Ὁ- 
ΘΙΔΠΥ, “ (Ὁ) ΠΟΥ Βοῖηδ ρϑυηίοϊουβ βίοστη οὗ ψυἱπὰ οὐρῆςξ 0 Βαγα 

δοπ6," ἄο. Το 6 ὈΟΥΠΘ ἀννὰν ὈΥ͂ {Π6 ]αβύ ἰ8 ΤΠΘΥΘΙΥ δἂη οἱ ΤΌΤτὰ 
οὗ Θχρτθββίοῃ ΤῸΥ “ἴο ἀἴδ,᾽ “10 Ρθ 5," ἄο. Τηΐβ Ὀθαγηρ ΑΥΑΥ͂ 18 
οἴζθη δβουὶθϑά ἴο {πΠ6 Ηδυρίθβ, ὙΠῸ 816 ΤΩΘΥΘΙΥ {Π6 βίουτη- νυ π 45 Ρ6Γ- 

Βοῃ ῆθά.---εἰς ὄρος. 86 τηθᾶπϑ ἴ0 5ΟπΊ6 ἸΟΠΘΙΥ͂, Ὀάττθη τηοαηΐδίη, 

ὙΜΉΘΙΘ 5116 τα ϊσΐ ΠαΥ6 ΡΟ ΙΒ α ππαβοονθυθά.---ἔνθα μὲ κῦμ᾽ ἀπόερσε. 
“ΤΉΘΥΘ {6 νὰν ὑνουἹὰ ἤανθ ϑνγαρί Γη6 ἄνγαΥ.᾽ 

849-958. τεκμήραντο. ““Ἡανθ οτἀαϊηδά."---ἀνδρὸς ἔπειτ᾽ ὥφελλον, 
κ..τ. Δ. “Φμθη νου] {πα 1 παὰ Ὀδοη {86 δου ἢ-ΟοΙηρᾶηΐίοη οἵ ἃ 

ὡδίζου τδῃ, (οἵ. 9ὁΠ6) πὸ ὑπαογβίοοα ὈΟΓῃ 1η6 ἱπάϊσπδίίοη ἀπά 1ῃ6 

ΠὈΓΩΘΙΟΙΒ ΓΘΡΙΟΔΟΙΘΒ5 Οὗ τη6η,᾽ ἐ. 6., 0η6 γγο μαά θθθη ἱπηρτοββθᾶ 

ΣΙ ἃ ἄσθ. 56η86 οὗἉ [Π6 Βῃδῖὴηθ δηᾶ ἱπίατηυ τοὺ τ μοι 5. δοίίοπβ 
τηϊσῃς ΘΧΡΟΒ6 Ὠΐτη, ἰῃ οα56 ἢ6 Θοιητηἰ 64 δυρῃΐ {Παὐ ννα5 ἀσσταάϊηρ,. 

1 ίθγαν, “ (Οἢ) πον 1 οὔρδξ ἐῃδπη το Βᾶγθ θθθὴ {π6 σουοῃ-σοῖα- 

Ραπίοη,᾽" ἄο.--τούτῳ. Βρίδυγίησς ἰο Ῥαυΐβ.-- φρένες ἔμπεδοι. “Ἁ 
ἢγπὶ μθατί.""---οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὀπίσσω ἔσσονται. “ΝΟΥ Ψ}Π’{π6τθ, ἱπάθθά, 0 
0Π6 Πεοχθδίϊθυ." (Οοηβϊὶ Οἰοδδατῃ οη. ὀπίσσω.)---τῷ καί μιν ἐπαυρή- 
σεσθαι ὀΐω. ““'ΤΏΘΥΘΙΌΥΙΘ, 4150,1 δῖα οὗ ορ᾽πίοη {πᾶΐ ἢ6 Ψ 1} γθὰρ ἐμ 
ἔταϊξ (οὗ {Π15),7 ἡ. δ.. [6 ὈἱεοΥ ἤπα5 οὐἁἨ ἢἷ5 θυ πᾶ νγαηὶ ἃ ΤΩΙ 
ΠΥΠΊΠ655 
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ἐπεί σε μάλιστα πόνος, κ. τ. Δ. “ποθ. ἔγοῦθ]8 Πδ5 ΥΘΥΥ σΥΘΘ 
ΘησοΟΙηραββθα ἐῃῪ τηϊπα,᾽" ἐ. ε., Βαϊζθὰ ὍΡΟΙ [11.---Αλεξάνδρου ἄτης. 

“ ΑἸΟΧΑΠαΘΥ ΒΒ ΟΥ̓] [Ὸ]1γΥ." Α5 Τοραγὰβ ἴῃ6 ῬΘΟΌΪΔΥ [ΌΥΟΘ οὗ ἄτη, 

ΘΟΠΒΌΪ ποΐίθ οπ ΌΟΟΚ ἱ., 4123.---οἷσιν. Μθαπὶηρ Πεύβοὶ δηα Ῥδγίβ. 
--ὀἀἀοίδιμοι. ““ΤἼΏΒ 5Βυθ]θοῖβ οὗ βοηρ, ἑ. ε., Ὀγαπᾶθα ἴῃ βοῃρ. 

860-369. μή με κάθιζ. ““Οδυδβ6 Τη6 ποῖ ἴο 511 ἀοννη." Οὔβουνα 
1η6 ἴοτοθ οὔ [Π6 δοΐϊνϑ Π6υθ; 85 ορροββϑᾶ ἴο 16 τηϊάα]θ, καθίζου, “" 5ἰ1 

ἀονη." --ϑδυμὸς ἐπέσσυται. ΟὐηΒυ]Σ ποΐίθ οα ὈΟῸΚ 1., 179.---ἐμεξο 

ποθήν. “Α Ταρτοί ΤῸ τηθ.᾽ --ὄρνυθι. ““Ατουδβθ."--ἶμ᾽ καταμάρψῃ. 
ΜΔΥ ΟΥὐθυίακα [η6.᾿ --οἰκῆας “ΤῊ ΤΠΘΙΩΌΘΥΒ ΟὗἁὨ ΙῺῪ ζατην.᾽" 

ὝΠΟ {ῃ656 816 'β τηθηϊοηθα ᾿τητηθα!δίθ]υ δῇ θυ, ΠαΙΊΘΙΥ, Π5 δ 

πᾶ 50ῃ.---εἰ ἔτε σφιν ὑπότροπος, κ. τ. Δ. ““ὙΥΒΘΙΒΕΥΙ 1 5841} ΘΟΙΏΒ 
ἃραΐη, γτϑίυσπηίπησ ἀπίο {6 Πη,᾽ ἢ. ε., ΒΘ ΘΓ 1 58}8}} δυὐθσ 566 ἵθϑιη 

ἀραΐη. Νοιῃΐϊησ οἂπ θ6 ΤΟΥ Τουοἢϊηνσ [πη {15 ΤΏΔΠΙΥ ταβισηαϊίοπ 

οὗἩ 1π6 ππίογίαπαίθ ὙΥΔΥΤΙΟΥ, Θβρθοία!ν θη γα σοπβίαθυ ἐμαὶ 5 

Ὑγοτὰβ δα δἀἀγεββθᾶ ἴο οὴ6 ὙῈῸ 85 θ6θη Ἠθυβϑὶ 1η6 σαυ56 οἵ 8}} 

{8 οα]ατηϊγ. Ηον βίγικίησ, ἰοο, 6 ομδηρσα ἱτητηθαϊδίθυ Δ ῇΘΥ, 
ἔγοιῃ ῃ8 ἀραγίτηθηΐ οὗ [Π6 σΌ ΠΥ ΙΟΥ̓ΘΓ5 ἴ0 ἔῃ 6 σδ]τη δπᾶ ομαβίθ θη- 

ἀθδττηθηΐβ οἵ ννϑα θα [{8.---ἤδη με δαμόωσιν. “ΜΔΥ ποὺ Βυθ16 Πη6.᾽ 
370-980. δόμους εὐναιετάοντας. “Τὸ ΗΪ5 νγν6}}-5ἰἐπαϊθα τηδηβίοη," 

ἧ. ε..) Βανὶηρ ἃ μΙθαβαηΐ βἰτυδίίοη, ἀηα {ΠΘΥΘΙΌΥΘ ἀστΘ 8016 ἕο ἄννοὶ} 

ἴη.---οὐδ᾽ εὖρ᾽. ““Βαυΐ Π6 ἔοππά ποΐ."---ἐν μεγάροισιν. “Τῇ ΠΟΥ 8006." 
Οοηβ ΟἸοσβατῳ ὁπ. ὈΟΟΚ 1]., 187.---εὐπέπλῳ. ““Ὑ6}1-οἸαᾶ.".-πύρ- 
γῳ ἐφειστήκει. ““ ἂἃβ βίαπαϊηρ ΡΟΝ ἃ ἴονγοσ.᾽" ῬΡΙ]υροτίδοξ ἴῃ 16 
Β6ηΞ6 οὗ δῃ ἱπηροτίδοῖ. Απαγοϊηδοῦθ νγὰβ βίδπαϊηρσ Ο ἃ ἰοΟΥ ΟΥ̓́ΣΙ 

1η6 ϑ'οεδη σαΐθ, Ὀθῃο]ϊησ 1η6 Ἐρσῃΐ.---ἔστη ἐπ’ οὐδὸν ἐών. “ 5ίοοά 
511}, Βαυϊησ σοΙ6 ἴο Π6 {ΠΥ 5ῃοἹ.᾽" 

εἰ δ᾽ ἄγε μοι, ὅὁμωαΐ, κ. τ. Δ. “ΟΟΙΏ6, γ6 Παπἀ-τηδἰ 65, 161} Τὴ 6 
ἀγυϊν, 1 γοὰ Μ01}},ἢ ἐ. ε., 1 γοὺ ρίθαβθ. ΤῊΪ5 ἴὌσιη οὗ δχαρυθββίοη 15 

ΒΘΠΘΙΆΙΥ τορασγαθα 85 δ] ρεϊοα], ἀπ δαυϊναϊθηξ ἴο εἰ δὲ βούλει (οΥ 

βούλεσθε) ἄγε. ΞΌΡΡΙΨ, ἴπ τη ργθβοπί οδβϑὶ βούλεσθε.---ἠέ πη ἐς γαλ- 

ὄων, κι τ. 3. “415 586 φΌΠΘ Οὔΐξ ΔΠΥΠΘΙΘ ἴ0 1Π6 τηδηβίοηβ οὗ δὶ 

Βἰβίϑυβ- ἡ-ἰανν, ΟΥ ({Π056) οὗἩὨ {Π8 Ὑγ8}}-οἱδὰ υνυῖνϑβ οὗ Πθὺ Ὀτοίῃουβίη- 

Ιανν.""--ἰΑθηναίης. ΘΌΡΡΙΥ νηόν, ΟΥ̓ ἱερόν.---- [ρωαὲ ἐὐπλόκαμον δεινὴν 
ϑεὸν ἱλάσκονται. ἍὝῈ ᾶγνα σίνεη ἐϊσπλόκαμον, τὶ ΒΘΠΈΘΥ πᾶ 
ΝΟ, 85 πη δριἐπϑὲ οὐὕ Μίπουνα, ἴῃ Ῥγείδγθηοθ ἴο ἐὐπλόκαμοι, ἃ5 Τα- 

ουτῖηρσ 0 Τρωαΐ, ΜνὨϊοΟἢ Ἰαβί ἴ5 (ῃ6 τϑδάϊησ οὗ {Π8 δοτητηοῃ ἰδχί. 
ΟΟΠΊΡΑΓΘ ΥΘΥΒ65 92, 979, ἀπὰ 803, ΘΓ τηθπῆϊοη 18 τηδάθ οἵ ᾽᾿Αθη- 

ναίης ἠὐκόμοιο. ἘΠαβίδι 5 4150 βαποίίοπβ ἐὐπλόκαμον, Ὀὰΐ ΤΩ ΠΕΟΠ9, 
εἴ ἴΠ6 βαγηθ {ϊπη6, ἐὔὐπλόκαμοι ἃ5 ἃ Ὑδτὶοι5 τϑδαϊηρ. 

381-389. ὀτρηρὴ ταμίη. ““ΤῊΘ 5οαυ]ουῦβ Πουβθκθαρευ." ΤῊΘ 
ταμίη, ΟΥ̓ ΠΟΙ ΒΘΚΘΘΡΒΥ, γγᾺ5 ἃ ΥΘΤῪ ᾿τηροτίαπέ ΡΘΥΞΌΠδΡΘ6 ἴπ (6 ΠΟΏ58- 
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πο, βίποθ 1η6 τῦῖνϑβ οὐ ἤθτοϑβ αἰὰ ποΐ ἀἰγθοὶ {πϑῖγ δἰτθπέϊοη πὶ {6 
ἰθραβῦ το 106 ΟΥ̓ ΠΥ ἀοτηθβίϊο αὔδίγβ, θὰΣ νγοσθ οσουρίοα ἀυτίηρ 106 

ἀδΥ, ἃοῃρ τυ τἢ ΤΠΘΙΥ {ΘΓ 416 5] ν 65, ἴῃ ννθανίηρ, ἄζο.--- μυθήσασθαι. 
ΑΠοϑὺ (μβ νϑυῦ ΒΌΡΡΙΥ ἐγὼ δὲ καταλέξω, “1 νν}}} {[ΠΘΥΘΌροπ ἰπίογτη 
[Πη66.᾽.--ὠπὶ πύργον μέγαν. “Τὸ ἃ ΟΠ ἴοννοτ,᾽" ἡ. 6., ἴο ὁΠη6 οἵ 1ῃ6 

ἸΟΙ͂Υ του 6Γ8.--τὖῇ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος, κι τ. Δ. “586 15 ΠΟΥ͂», Ἰηἀεοά, 

βοῖησ ἴο {Π6 Τατιηρατέ, μπαβίθηΐϊηρ δον." --μαινομένῃ εἰκυῖα. Βθααί!- 

ΤΌ ἀθβογιρίϊνθ οὗ {Π6 αἰδέγαοιίίοη οὗ Απαάτγογηδοῦθ δὲ ἔπ ἱπουρῃὶς 

{{ἀὲ ἢ Γ Ἡδοΐου ΤΔΥ ἤᾶΥΘ [Δ]|6η.--- παῖδα. Αδίγαπᾶχ. 

391-997. τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις. ““Βδοῖς ὈΥ 16 ΒΔΙῚΘ ὙὙΑΥ.᾽"---κατ᾽. 

“ΑἸοηρ."-εῦτε πύλας ἵκανε. ΟΌΒΘΟΥΥΘ {Π6 βδυπάθίοῃ, ΟὐὁἨ δῦβθποθ 

οὔ {ῃ6 οοππϑοίΐϊηρ σοπ᾽ ποίίοη.-- Σκαιάς. ΟΟΙρατΘ θοοΙΚ ἢἰϊ., 148.-- 

τῇ γὰρ ἔμελλε, κι τ. Δ. ““ἘῸΥ ὈΥ 1ῃαΐ τΥαΥ̓͂ ἢ6 νγᾶβ δῦουξ ἴο Ρ458 ουξ 

ἰο 1868 ρῥ]αίη." ὙΠ τῇ ΒΌΡΡΙΥ ὁδῷ. Ἡδοίου, ποΐ ἤπάϊησ ᾿Απάτοτη- 
86 Π6 δ ΠΘῚ ὨΟΙΏΘ, ἱπ θη ἀδα ἰο γϑίατη 10 16 θ41116- θ᾽] ὈῪ ραββίησ 

οὔ οὗ ἴΠ6 ϑοθαῃ ρσαΐθβ, νῃϊοἢ ΕΙΘ πραγϑβί ἴη6 ἴὉ6. ΟὈΙΡΑΥΘ 

θΟΟΚ {{Π., 145.---ἔνθ᾽ ἄλοχος πολύδωρος, κι τ. Δ. ““ὙΠΘΥΘ Ηΐβ Ὑἱ ἢ Ϊ γα 

ἀοννογθᾶ υυἱδ σατηθ ταπηίησ ἴο τηδϑὲ ἢίτη.᾽ : 

Ἠετίων. 'ΤῊΘ ποιηϊπαῖνθ 8 ΠΘΤΘ Θρου θα ὈΥ͂ ἃ 68161658 Βρθοῖθ5 

οἵ σοπῃϑίγυοίοη, γἤΘτο νγ6 Βῃουα οχρϑοῦ ἴο τηθϑῖ συ] [Πη6 σϑη γ6, 

ὉΓ 6156 1Π6 ΒΤ ρ}6 τϑίατνθ ὅς. ΟἸΑΥΚΘ σῖνεβ ἃ [156 ἰάθα οἵ 1η6 βυη- 
ἐᾺΧ οὗ [18 οαῦβθ, ὑγῇθη Ὧ6 τᾶ κθ5 ἪἬετίων ὅς Θαυϊνγαϊθηξ ἴο ὅςτις 

Ἠετίων.-- «ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ. “Αἴ {Π|6 ἴοοΥ οὗ 1Π6 νυοοα , ΡΙδοῦ5.᾽ 
ΡΙδοὺβ νγὰβ ἃ τπουηίΐαϊη οὗ Μυϑβῖα, ἱἰπ Αϑία Μίηου, τόσα νοι 1ῃ6 

οἷν οἵ ΤΉΘΌ6, 85 ᾿γίηρ αἱ 115 οἵ, νγὰ8 οδ]δᾶ Ηγνρορϊαείαπ, ἴο αΪ5- 

ἐἰησο βἢ 16 ἤτοι ΟἿΠΘΥ Ρ]Δ 665 οὗ [Π6 βᾶτηθ πδιη6.---Θήδῃ Ὑποπλακίῃ. 
“1ῃ Ἡγρορϊδοίδη ΤῊΘθ6."---Κιλίκεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων. ΤῊ ὙἜΟΙΘ 
οὔτ 6 σου ΠΙΤΥ Βυτγουπᾶϊησ Ἡγρορ]δοίδη ΤΉΘΌΘ ννὰβ οοουρὶοα αθοὺξ 

1Π6 {τη οὗὁἩὨ 16 ΤΥο͵ᾶπ ὙγαΥ ὈΥ̓ ΟἸΠἰοἴαπ5. (ΟὙαπιεῦῖα Λεία Μίπου, 
τ]. 1., Ρ. 129.) 

398-406. τοῦπερ δὴ ϑυγάτηρ, κι τ. Δ. “΄“ΤΙΘ ἀδυραίοτ, ἰμ θη, οὗὨ 118 

(ΠΟ ΠΑΥΟἢ) νγὰ5 Ροββϑββϑᾶ (45 16) Ὁ {π6 Ὀταζθπ- υτηθὰ ἨἩθοίου. 

Οὔβοτνθ ἐπαΐ “Ἕκτορι ἴ5 Π6ῦθ δαυϊνψαϊθηΐ ἴο ὑφ᾽ “Ἕκτορος.---νήπιον αὖ- 
τως. ““Ομίίθ δὴ ἰηΐδηϊ." Τὴθ τηθδηΐϊηρ ΠΟΙ αββϑίσπϑα ἰο αὕτως 
ΔΥΪἶβ05 ΤτΌΤα 115 ΤΏΟΥΘ ΠΠΓΘΥᾺ] ΟΠ6, “78ὲ 50,᾽ ὁ. 6., Π0 Ὀο ον ἴπδη, ὅσ. 

---ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ. ΤΉΘΥΘ ἀρρΘΑΥΙΒ ἰ0 Ὀ6 ἰπ {18 ἃ ὈΘΔΌ ΓΑΙ 4118- 
βίοῃ 10 1Π6 Ὀτίσαξ ρἴαποθ5 ἤγουα {Π6 Ἰαυ σης ΟΥ̓́Θ οὗ 1}6 ΒΟΥ .---Σ κα- 

μάνδριον. ““ Βοδιηδητίυβ.᾽, ἨἩθοΐου σου βθϑῖὰ ἴ0 μαῦθ δίγϑῃ 
Πΐπῃ 115 ΠᾶΠ16 ἵγτοια {π6 ΕἸΝΘΥ ϑοδιηδπάᾶθυ, [ῃ6 σοᾶ οὗ νῃϊο ἢ βίγθδπι 
νγὰβ δῃ ΘΑΙΥ͂ ργορθηϊίου οὗ [ῃ6 τουδὶ 11π6 οὗ ΤΊΤΟΥ. -- Αστυάνακτ᾽. 
« Αβίγαπαχ,᾽" ἑ. ε.) Κίησ οὔ ἐμ οἷϊγ. ΤῊ Ττοΐαηβ Βοηουγοα Ἡθοΐον 
ἰη Ἴἢ 6 πᾶσὴθ νυ ἰοἢ ἸΘῪ θοβίονγθα ὕροη ἢἶβ Βοη, {ῃ6 ἰάρα οὗ ρτοίθο- 
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εἰόη ἀπὰ ἀοίδηοα θοίησ ἱπαρ!δἃ ἴῃ {Π6 πᾶτηδ οἵ “ Κίπρ," δῃᾶ Ηδοῖοσ 
Ὀοίηνρ, 85 ἰ8 βίαϊβα ἱπηπηθαϊαίοῖν αἴζου, [Π6 στοαὶ ἀθίδπασσ οὗ 1[Π6 οἰ. 

--ἐρύετο. ““ οί μα 68."---ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρί. ““Απάὰ {Πογϑαρὺπ 
506 Ὀοΐἢ οἰαηρσ το τα ὙΠ ΠΟΥ Βαπά.᾽" ΟὈΙΏΡΏΓ͵Θ, ἃ5 τορσατσάβ 1Π6 
ΘΟ ΑΓ ἔοτοθ οἵ φῦ, (ῃ68 ποίθ οπ θΟΟΚ ἱ., 518. 

401-412. Δαιμόνιε. ““ΒΊΤΔΠΡΘ τηδη."---τπτὸ σὸν μένος. ““ΤὨΪ5 (ΠῪ 
πηρθίαουβ γΔ]ΟΌΓ,᾽" ἃ. 6.5. ΓΠΥ͂ ΓΑΒ} ΒΡ ΤΙΣ. ---ἄμμορον. “Α ἀδδίυΐα 
ΟΠ6,᾽ ὃ. δ.γ ἃ ΡΟΟΥ ἀδβίϊ 8 0η6 ἴῃ 6456 ἔμοὰ 5Που]αβι [81] ----σεῦ ἀφαμ- 

αρτούσῃ. “Ἡανίηρ [αἸ]6ἀ οὗἉ [Π66,᾽ ὃ. 6., Βαν]ηρ τηϊββθᾶ {Π66, θαὶησ 

ἀοργίνθα οὔ μΠ66. ΤΩ νοῦ ἀφαμαρτάνω ῬΤΟΡΘΙΙΥ͂ ΤΠ 8Π5 10 141] οὗ ᾿ 

οὐίαἰπίηρσ ἃ ἰμἰπρ αἴἴοσ βοὴ ΟΠ6 ΘΑΥΠΘΟΒΕΥ 5ίΓγ 65, ἃπ ἃ ΠΘποΘ ἴο 

τη Ϊ55, ἴο 1056, 10 6 ἀδργίνθα οὗ, ὅζο.---ϑαλπωρή. ““501466.᾽"---πότ- 

“ον ἐπίσπῃς. Οὐπβαϊξ ΟἸοσδατῳ οἱ θΟΟΚ ἰΪ., 859. : 
414-450. ἤτοι γὰρ. “ἘῸΓ 85 ἴπΠοὰ νΧ16}} Κπονγαβί." --Αχιλλεύς. 

ἈΘὮ1]Π165, ἰῃ 1ῃ6 ἢγβὲ Ὑϑᾶσ οὗ {ῃ6 Ττοδη ὑγᾶΥ, ΤΥ θα στ ἢ ἃ ἀ6- 

Τδοῃτηθπὶ οὗ μῃ6 ατθοίδῃ ΔΥΠῚΥ αραϊηβέ (ῃ6 πὶ σῃθουτίησ οἰτ᾽65 1 

ΔΠἸὮὰ ποθ ἢ ἐπα ΤΊο͵δη5, ἀπ ἀδβίγογθα ΤΩ ΔΗΥ͂ οὗ ἴμθῖὰ ; ἀτηοησ (Π6 

τοβί, Ηγυρορ δοῖαπ ΤὨΘΌ6.---ἐκ δὲ πέρσεν. “Απᾶ ὈΓΘΙΥ͂ βδοκϑά." 

ΟΌΒΟΙΥΘ 86 δάνθυθίαὶ ἔΌΤΟΘ οὗ ἐκ.---σεθάσσατο γὰρ τόγε ϑυμῷ. Οοιη- 
ΡΑΓΘ γϑ͵Ί86 167.---δαιδαλέοισιν. “ΟΥ̓ 5ΚΙΠῺ] ὙΤΟΥΚΙΉΔηΞΗρ.᾽ --- ἠδ᾽ 
ἐπὶ σῆμ᾽ ἔχεεν. ““ΔΑπᾶ Π6 μΠαδρθᾶ ὉΡΟῊ ἈΪπῚ ἃ ΞΘΡΌΪΘὮΓΑΙ τηοὰηᾶ,᾽" ἑ. 
4.. ἃ τηοὰ πᾷ, ΟΥ̓ ΒΆΤΤΟΥ, οὗ οδασίῃ. ϑοραγαΐθ ἐοτηῦβ Έ͵Θ ΟΠΙΥ͂ Ιου 

δα ἴο ΡῥΥΪΠ665 δἃηᾶ ΠΕ͵ΟΘ5.---περὶ δὲ πτελέας, κ. τ. Δ. “Απά {ῃ6 
ὨΥΠΊΡΗ5 οὗ 1η6 τηοππίδίηβ, {Π6 ἀδυρῃίοιβ οἵ ερὶ5- θατίησ ΤΟΥ6, 

Ρἰαπίβα 6]τη5 δτοιπηᾷ 11.) ΤὨΘ ἴχθϑ Π6ΙΘ τηθδηΐ 15 {πΠ6 ὕϑέπιις εαπι- 

ρεδίγβ. ΤῊ 6Ἰπη5 {παΐ Βργδησ ΠΡ ἀτου πα {Π6 Ἰοτ 8.6 Ροθ ΕΓ 

βαϊὰ ο Πᾶν θ6θη ρ᾽απίθα {616 ΒΥ 1η6 τηοππίδ᾽η- ΠΥΤΩΡΉΒ. 

421-428, οἱ δέ μοι ἑπτά, κ. τ. Δ. “Βυΐ {Π6Ὺ γὼ ὑγϑὺθ ὑπΐο 86 

ΒΘΥΘῊ ὈΓΟΙΉΘΥΒ,᾽) ὃ. 6.. Ὀὰαξ [ῃ6 δϑύβθῃ Ὀγοίμουβ ὑὑΒΟΓΩ 1 Πδᾷ.---οἰ μὲν 

πάντες. ἙἘῸΥ οὗτοι μὲν πάντες.---βουεὶν ἐπ’ εἰλιπόδεσσιν. ““ Βα5146 
186 δοί- γα! ΠἸησ ΟΧΘΠ,7) ἢ. 6., [6 ΟΧΘη γαῖ! ησ 1ῃ6 ΗἰπάΘΥ ἔδοὲ πθαυ- 

ΠΥ ἴῃ νγαϊκίησ. ΤῈ δριποΐ εἰλέίπους, ὙΠΟ ΟΟΘΌΓΞ ἴῃ ΗΟΙΏΘΙ ΟΠΥ͂ 

ἴπ 1πΠ6 ἀαΐϊϊνα πᾶ δοουβδίνθ Ῥ]ΌΤΑ), 18 Αἰσσαυ 5 ΔρΡΡ θα ὈῪ τα ἰο 

ΟΧΘΙ, ΥΠΪΟἢ {γ81} ἃἱοησ δηᾶ ῥ]αϊξ {Π6 1 ΠἰπάΘυ 1655 85 {ῃ6υ δο.--- 
μητέρα δέ. ““ὙὮΪ16, ἃ5 ΤῸΤ ΤῊΥ̓ ΤηοίΠ6Γ.᾽" ΤΠ δοουβδίϊνθ δυβοαΐθ : 

{Π6 σογθυπτηθπηΐ οὗ ἴπΠ6 σοὺ θοίηρ ἱπθτοθρίθά ὈΥ τήν.--- βασίλευεν 

Ηδυπθ τοσατὰβ 1ῃ6 διῃρουμηθπὶ οἵ βασιλεύειν, ἴπ Βρρακίπρ οὗἉ {Π6 
16 οὗὨ ἃ ΙΠΟΏΔΙΟΪ, ἃ5 ὈΠυ508]. [Ιξ ΟΟΟΌΤΒ, ΠΟΥΤΘΥΘΓΙ͂, ἀραΐη ἴῃ Οά., 

χὶ., 385.---δεῦρο. Ἐρίουτίπρ ἴο ἐῃ6 Οτθοίδη σατὴρ Ὀαΐοτο ΤΥΟΥ.---ἀφ 
ὅγε τὴν ἀπέλυσε. ““ΒΔΟΚ {Π|πἰ ὙΓΑΥΤΙΟΥ ΒΘ ηΐ ΠΟΥ ἀΥΤΔΥ." ΜΌΤΘ Πἰΐοτ- 
17, "“Τοϊθαβϑθᾶ 61." --πατοὸς δ᾽ ἐν μεγάροισι, κ. τ. Δ. ΟΟΙΏΡδΤδ 
τ: 3. 205 ͵ 
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429-434. Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ, κ. τ. Δ. Οὐοπδυϊε ποία οα γϑῖβ 86. 
Οὔδβοινθ ἐμαὶ ἀτάρ, τηᾶτκβ ορροβί(οη ἴο μὲ ργθοθὰθβ : ΑἸ] αν 
Ιοβὲ ; 1860, τηοΐμϑυ, ὈγΟΙΠΘΓΒ ; 81}, ἰῃ ἤπθ, δμὲ ἴΠ66, νυ ο πονῦ βὰρ 

ΡΙἰοβδὲ {μι γ Ρ]Δ 66 ΤῸΓΪ τη6.---ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐλέαιρε. ᾿ “ΟἿ ΘΟΙη6, 616 
ἔογθ, ΠΟῪ ἴδᾷκΚ ἈΓΠΓῪ (οπ [η6)." -ὠΟὐτοῦ. ““Ηδτθ."---παρ᾽ ἐρινεόν. 
ΦΝΘΑΥ [Π6 ΡΙδο6 ΨΠΘΥΘ 1} 6 νὰ ἢρ-ἔγθ 65 στον." ΤῊΘ Πἰθσαὶ τηθᾶη- 
ἱπρ' ἰβ "ΠΥ 1ῃ6 νυ] ἢρ-ίγθ9 ;᾽ ὑθαϊ, δοοοτάϊησ ἰο ϑίταθο (Χ ϊὶ., ᾿. 
698), 1ῃ8 Ροθὲ τηθϑδῃβ ποῖ 50 ΓΤ ΠΟἢ ἃ 5ἰη 516 {γ66, 88, Τί ΠΥ, ἃ ρίδοθ 

ὙΏΘΙΘ ΙΏΔΠΥ ἴΓ6685 οὗ 115 Κἰπὰ στοῦν, πὰ σουρσὴ δηὰ βΒίοηυ ἴῃ ᾿8 π8- 
᾿ἴαγα, ννΒοἢ ἸΔῪ ποῖ ΤΥ ἥτομπι 188 ϑοθδη σαΐθβ, οὐ 1ῃ6 βουϊμυγοϑί 

,5146. Ὑο585 ἱγδηβὶαΐθβϑ 1ῃ6 1θυπὶ ἴῃ φαθδβιίοη “ Τ οἰσοπηῦ 6 ],᾽ ἐ. ε., 

“ἢρσ-Ἡ}}}.᾽ Οη {μϊ8 5146 οὗ ἔῃ6 ΟἸΕΥ 1:6 ν᾽ 8118 γγϑῖθ ϑαβίβϑὲ ἴο 86816, 

ἀηᾶὰ 1ῃ6 ΔρΡρσόδοῖ ἰο {μη τηοϑὲ ργαοίϊσαθθ. (Οοιωρατθ ἔνεπξε, 
᾿ς Ἐϑεπε υοπ Ἴτο)α, Ρ. 3539.) --ἀμόατος. ““ΑΘΟΘΒ5016.᾽"---καὶ ἐπέδρομον 

ἔπλετο τεῖχος. ““ΑΠὰ. (616) [ῃ 6 νγ8}} ἰβ δβχροβθὰ ἴο δββδυ 8." 
ΤῊΘ ἴθστη ἐπίδρομος ΡΤΟΡΘΙΙΥ τηθδῃ85 “{Ππδξ ΤΠΔΥ̓ Ὀ6 ΟΥ̓ΘΥΤΆ ἢ, τϑδο θὰ, 

αἰταϊπϑὰ.᾽" 

495-439. τῇγ. “1Ἰη [818 ὙΘΙΥ αυδηῖθι," --ποξ ἄριστοι. ““ΤΏΟΒΘ 

ὑγανϑϑί 9Π65.᾽ 8 ᾶνϑ δἀορίϑα {ῃ6 ρυποίααιίοη οὗ ὙοΙ, πδιηθ- 

ΙΥ, ἃ σοτησηᾶ δίδ ἄριστοι. ὮΘ ΘΟΙΏΤΊΟΠ ἰθχί μ88 πὸ βίορ δὲ [ἢ 
δῃᾶ οὗὨ 1Π6 11Π6.---ὀμφ᾽ Αἴαντε δύω, κ. τ. Δ΄ ΟΌΒΟΥΥΘ ΠΘΙΘ τῃ6 οοη- 

βίγαοσίίοη οὗἩ ἀμφέ νν]ῖἢ ἃ ῬΤΟΡΘΓ πᾶτηθ ἰο ἀθποίθ 1π6 ἰηάϊν ἄυδ] ἀ65- 
ἰσπαϊθᾷ, ἰοσϑίῃου τυ 1}}8. ΓΟ]]ΟννΟΥΒ ; πη ΘΟΙΏρΡαΓΘ ὕὈΟΟΚ ἰἰϊ.,) 146, 
ΤῊ αἰΐδοκ δ] θά ἴο 'π 1Π6 ἰθχὲὶ ἴοοῖκ ράσο, δοοοσζάϊηρ ἰο 1ῃ6 Ογ- 
ΡΥίΐδῃ δρίοβ οὔ ϑίαβίπιβ, δΘΥ 106 ΘιΙωθ 557 οὗ (6 ΟὙΘ ΚΒ ἰο ΤΥΟΥ 
μαὰ ρῥγονϑὰ ἃ {τ }{1655 οη6. ΟὈΟμηραγθ ποίθ ἡ θοῸΚ ἰἰϊ., 20θ.--τοῦ πού 

τίς σφιν ἔνισπε, κι τ. Δ. “ἘΠΠ6Υ, [Ὁ 1 τηϊβίακθ ποῖ, Βοσῶβθ ὁπ6 νγ8}}- 

ΒΚΙΠ16ὰ ἴῃ αἀἰν!παΐϊίοη τηθηϊοπρα Ὁ υπίο {Πθτη,᾽ ἑ, ε., ἀἰγθοῖθα {πϑῖὰ 

ἴ0 τη8Κ6 1Π6 δἰΐδοκ ἴῃ {18 φυδγίοθυ.---ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει. Απ ἀννκ- 
νγατὰ τϑαάϊησ. Ὑγε βῃου]ὰ Ὄχρθοῖ ἐπώτρυνε καὶ ἄνωγε, οὐ ἀοοουηΐ 
οὗ ἔνισπε ἰμᾶὶ ργβοθάββ; δῃηὰ οβ85 δοίυδι!ν 80 ἰτδηβὶαίθβ. ΤῈΘ 

Μ55., Βονγθυύθυ, μάν 811 {Π6 ργθβϑθηΐ θηβ6, ὑν]οἢ) ἩΘΥΠΘ 566 18 ἰὼ 

ἀοίδπα Ὁγ τϑιηδυκίηρ, “ δε βεπίεμπίϊα αὐπιεϊ ργαβεηβ, γμαπαοφωμξάσηι 
εοηϊπεαία εἐδὲ αοἰῖο.") Τὶ ΤῊΔΥ ὉΘ ΧοΙηδγκαά, ἱμαΐ βοιηθ οὗ {πΠ6 δποίθης 

οὐ ἴο5 τργθοίθᾷ 811 (Π8 γβῖβ8β 85 Βρυτγουβ ἔγοτῃ 433 ἰ0 439 ἱπο] α5106, 
Ὀδοδᾶυβ6 ἰξ δρρϑασϑὰ ουΐ οἵ ομιδυδοίθυ [ῸΓ ἃ [6 Π1816 ἰὸ σίνθ εδἀνῖσθ 

δϑουΐ τ] ΠΠΑΥῪ Οροσδίϊοηβ ἴο ΠΟΥ Ὠυβθαπᾶ. ΤῊΘ ΟὈ]θοίίοη, ΒΟΥΨΘΥ͂ΘΙ, 

158 ἃ 8 Κ οὔθ. 
441-440. ἡ καὶ ἐμοί. ““ΑΒΒΌΓΘΑΙΥ ἰο τὴ α͵βο."--οἰδέομαι. “Ὅο 

Ιἴδατ." ὙΤῊΘ ΤΘίδυθποθ ΠΘΥΘ 18 ἴο 1:6 δασγίηρ {Π| θ84 ορίπίοῃ οἵὗἁ 
0ῃ6.---ἐλκεσιπέπλους. “ΟΥ̓́ {γα} Ππρ ΤΟθ6,᾿" ὦ. 6., ῬΠΟΒΘ. σαιτηθηΐϑ 
βοορ ἴπ6 στουπά. ΤΗΐβ ἰ8 ἃ οοηδβίδηξ Θρίτμϑὲ ἴῃ ΗοΠΊΟΥ οὗ ῃ8 

Μκυ 



410 ΝΟΤΕΞ ΤῸ ΒΟΟΚ ΥἹἱ. 

Ττο͵δῃ ζΘΙ.8]165.---κακὸς ὥς. ““Οοννγατά-}κ6.᾽ Οὔβοσσο ἐδθ δοσθηξ 

οὗ ὥς.---ἀλυσκάζω. “1 5ΚυὶΚ.᾽ ---οὐδέ μὲ ϑυμὸς “ἄνωνεν. “ΝΕΙΙΠΟΣ 
065 ΓΠΥ͂ ΒΟ] ὉΓΡΘ ΓΩ6 ἴο 11,᾽ ὁ. 6.) υΥΡ6 τὴ6 ἴο 5Κὺ}. Ὀοπβυϊΐ, 85 

Τορατὰβ ἄνωγεν, ἴΠ6 ΟἸἰοδδατῃ οι ὈΟΟΚ ὶ., 8518.---ἀρνύμενος πατρός τε 
μέγα κλέος, κ. τ. Δ. ““ϑροεοκίηρ ἴο βψαὶῃ θοΐῃ ΓΩΥ ζαϊ ποτ στθαΐ δΊΟΥΥ 

ἃ5 Ὑ6]11 85 ΤΥ ΟὟ, ἐ. 6.7 στθαΐ ῬΊΟΥΥ ΤῸΣ ΙΩΥ Τα ΠΘΥ βὰ Ὑ06}} 85 [ῸΓ 

τηΥΞ6ΙΓ. Α8 τϑραγάβ ἀρνύμενος, Θοη5υ [Π6 Οἰοσϑατῳ οἱ ΒοΟΚ ἱ., 159. 

-ὖἦδ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ. ΟΌΞΕΙΥΘ ἐμπαΐ αὐτοῦ 15 ΠΘΤ6 Ραϊ ἰπ Δρρρεβίοῃ υνἢ 

1ἴπ6 σϑηϊῖνθ ἱ᾿τηρ} θα ἴπ {Π8 ροββϑββδῖνθ ἐμόν, 15 ἃ5 ἴῃ Τιδῖϊπ γα 

5ΒΠΟ]α ΠᾶΥΘ πιξαῖη Ἰρδῖις σἰοτίαπι. 
441-455. ἔσσεται ἥμωμαρ, ὅτ᾽ ἄν, κ. τ. Δ. ΤὨΐϊΒ ἀπᾶὰ 1Π|6 [ο]ονίηρ» 

γΕΥΒΘ ΕΓΘ ταρθδΐθα ὈΥ 1Π6 ὙΟΌΠΡΟΥ ΞΟΙΡΙΟ, ἃ5 Π6 σαζθᾶ ΡΟ (ΔΤ 

ἴμαρθ βίηκίπρ διηγϊα 1[ῃ6 ἤδηηθβ ; πὰ ἤθη δϑκϑᾶ Ὦγ ἢἰβ {τἰδ πὰ Ῥοῖν"- 

ἴὰ5, ἼΟ βίοοα ὈΥ ἢἷβ βίάθ, ΨΥ π6 μαὰ αᾳυοϊδὰ ἴποϑιῃ, ἢ8 Βομπμη 

ΘΟΙΏΠΠΔ ΠΟΥ ΓΔΏΚΙΥ͂ σοπξαββϑα ἱμαΐ 11 νγὰβ τυ ἢ ἃ ἐογθοαϊηρσ τϑίου- 

6Π66 ἴο {6 [6 οὗ ὨΪΒ ΟΥ̓Π σΟὰΠΙΤΥ. (Αρρίαπ, Ῥιιπ., 1823.) ΤῊῈΘ 
ἢπ65 ἴῇ φυββίίοη δ.’Θ ΠΘΓΘ τορθαϊθα ἔγοσῃ ὈΟΘῸΚ ἰν., 168, δεφφ.---ἀλλ᾽ 
οὗ μοι Τρώων, κ. τ. Δ. “Βαϊ ποΐ 50 »τοαΐ ἃ ΞΟΌΤΟΒ οὗ Δηρσε ἰῇ ἴο τὰθ 

15 [86 ΤΪΒΘΤΥ οἵ ἴΠ6 ΤΤΟΪΔη5 Βουθδθυ."--πκὲν πέσοιεν. ““ΜΩΥ, ρετ- 

ΟἤδΠΟ6Β, 1211. --Ἄἤσσον σεῦ. ““Α5 15 {π]π6.᾿ ΤΑΓΘΓΔΙΥ, “: 85 15 (1Π6 
ΤηΪβΟΥΥ) οὗ 866. ΞΌΡΡΙΥ ἄλγος, 50 μα΄ {π6 ζ0}} δχριθβδβίοη γν}}} 

Ὁ6, ὅσσον σεῦ ἄλγος μέλει μοι.---ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας. ““Ἠανίην 
ἀδρτινθᾶ {Π66 οὗ {ῃ6 ἀδΥ οἵὗἉ ἔγβϑάοζη.᾽" 1}}Θ ΔΙ], “ μανησ [ΚΘ Ὶ 
ΔΥΤΔΥ [Π6 ἔγεθ ἀδγΥ." ΟὈΙΏΡΑΓ͵Θ δούλιον ἦμαρ ἴῃ γεΥ56 468. 

456-465. καί κεν. ““Απᾶ ΡοΙΟΠδποΒ.᾽---ἐν Ἄργει. “πη ΑΥΡΌΒ.᾽" 
ΤῊΘ τοίδσθποθ 15 ποὺ ἰο ΑΥΡΌΒ, [Π6 Ἰαΐθυ σδρίΐαὶ οὐὔ ΑὙΡΟ 5, Ὀὰϊ ἰὸ 

Ῥεϊαβρὶς ΑΤροὸβ (ἄτρος Ῥεϊαξρίοιτι), ἱπ ΤΏΘΒβαϊυ, νυ οὶ ΘΈΤαθΟ βαγβ 
βίοοα οποθ 'ἰπ ἴῃ ἱπιγηθαϊαΐθ ποὶσῃθουσῃμοοά οὗ 1,γῖββα, ἀπ ΠΘδΥ 

νγΠοἢ 6 ΡΙαοο5 {Πῃ6 ἔσο Τουπίαϊηβ οὗ Μαββδὶβ δπὰ Ἡγροτστδᾶ, τηθη- 

ἰἰοπθᾶ ἴῃ ἴῃ8 βυςοθδαϊηρ 1ἰπΠ6.---πρὸς ἄλλης. “Αἴ 1186 ογάθγ5 οἵ 

ΒΟΙΏΘ ΟἾΠΘΙ ἔδθιη816.᾽) ΟΟΙΏΡΑΓΘ {Π6 βομο]ϊαβέ, ὑπ᾽ ἄλλης κελευομέν. 

--Μεσσηΐδος ἢ ὙὝπερείης. ““ἜτοτΙη ({Π86 Τουπίδϊη οὗ) Μεββεῖβ, οσ Ἦν- 

Ρετδδ.᾽"--- πόλλ᾽ ἀεκαζομένη. “ΜΌΟΘΗ δραϊηβί τἰῃγΥ ψΠ]. ΟΟΠΊρδτθ 
ΨιΓΕῚ 5 σιμΐέα τεοϊοίατ.---ἐπικείσετ᾽. ““5}.411 Πδηδ᾽ ΟΥ̓ΘΙ 1Π66."-- 
ἀνάγκη. ΒΥ 15 15 τηθδηΐ {16 ΠΘΟΘβϑΙΥ οὗ βϑυυϊαᾶθ. ΟὈΠΊΡΑΤΕ 

1οδεοῖ, αα δορῆ., 47. 485.---Ἑκτορος ἧδε. ΘΌΡΡΙΥ ἦν.---νέον ἄλγος. 
“ἘΊΘΒΉ ΙΩΪΞΘΙΥ͂.᾽ ---δούλιον ἦμαρ. ΑΠΕΥ 1Π6 οαρίυτο οὗὁὨ ὙτοΥ. Απ- 
Δτοιηδ οὴ6 ζ6}} ἴο 18 Ἰοὶ οὔ Νϑορίοϊθπιαβ, (Π6 βοῃ οὗ ΑδὮ}65.-τττεθ.- 

νηῶτα. “Ἰγὶπο ἀοδα.᾽ ΟὈΞοΥνΘ ἰῃ6 ἴογοθ οὗ 186 ροσγζδοϊ.--- χυτὴ 
γαῖα. “ΤΏ πεααρϑα-ρ θαυ." ε. 6..ὄ ἃ υπομῃᾷ οὗ βδατίῃ.---πρέν γέ τι 

σῆς τε βοῆς, κι τ. Δ: " Βείυτε αἱ ἰϑηβὲ χα δὲ 4}} τ αββϑ ΒωΣῇ ἐξὸν Ι᾿τη- 

δηΐδίοη δπᾶ ἐπν ὑταρ σίωσ δυταν." 
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466-480. οὗ παιδὸς ὀρέξατο. “ϑιγοίομοὰ οὐϊ δ ΔΥῚΒ ΤῸγ ἢ 5 
ΒΟΥ,᾽ ἡ. 6.. ἴο τϑοϑθῖνθ ἢἷ8 ὈΟΥ. ΟὈΒΘυΥΘ 1ῃ6 ὍτοΘ οὔ 16 νηΐ άϊο. 

γογὺβ ἱπάϊσαιπρ ἀθβίγθ ἰα ΚΘ 116 σϑηϊίνθ οὔ 106 οὐὐδοῖ, ἤγοπι νυ μὴ 

1μαὲ ργοσθϑὰβ ὑνῃϊο σίνϑϑ σἶβθ ἴο 115 166] ἢ σ.--τό πάϊς. “Ηρ6, 16 

ΒΟΥ." -ἰκλίνθη. ““ ΒΏΤΌΙΚ." --πἀτυχθείς. ““ ΑἸαττηθὰ αἱ.᾽" ---δεινὸν νεύ- 
οντα. ““Νοάάϊηρσ ΓδαΥΓΥ.᾽"---ῶν φίλον υἱόν. ““Ηἰΐ8 οὐνη Ἰονϑὰ βοπ."" 
ὙΜΉΘΠΘΥ͂ΘΥ ἃ ΡΟββθββίνθ ργοποῦῃ ἰβ θαργθββϑὰ υυἱέῃ φίλος, 88 'ἰπ 16 

Ρτγδβϑηΐ ἰηβίδῃοθ, {ῃ8 δα]θοίνθ 85 118 παΐιγαὶ τηθαηίηρ οὐὨ “ δοτοὰ, ̓ 

“ἀ6ατ,᾽᾽ ἄχο. ---πῆλε. ““Ῥαπαϊθὰ Ὠἰπ.᾽ 

καὶ τόνδε γένεσθαι, κ. τ. Δ. ““ΤΒδε (18 ΤΩΥ͂ ΞΟΠ ΤΩΔΥ͂ 8130 ὈΘΟΟΙΏΘ, 
858 1 ἰηἀθϑὰ 8]50 (:4ν6). ὙΠ ἐγώ ΒΌΡΡΙΥ γέγονα.---τκαὶ ποτέ τις 

εἴπῃσι. “ΔΑπὰ ᾿Ιδοὲ ΒοΙηὴ6Θ οὔθ Πουθδίθυ ΑΥ̓͂ οὐ Πϊπη.᾽ -- ἀνιόντα. 
Αρτϑοίησ ἢ αὐτόν ὑπάογβίοοί, δηὰ νη ϊοἢ Ἰαβί 15 σονογηθά ΟΥ̓ εἷ- 
πῃσι. ΤὮΘ σοτηγῆοη σοηβίγαοίοη σγου]ὰ ὃὉ6 Π6 σϑηϊῖνθ δυϑοϊαΐθ. 

483-494. κηώδεϊ κόλπῳ. ““Οἡ ΠΟΥ ἔγασταηΐ ὈΟοτη.᾽" ΤῊΘ τϑίδι- 

ΘΠ6Θ ΠΒΘΙΘ ἰβ8 ἴο 1ῃ8 υ86 οἵ ρογίωτηθβθ. Οὐοιηρασθ 16 τϑηδτκ οὗ 

ΗΘΥΠΘ: “μία τνεβίε5 οὐἰοτίδιι5 ρεγζαδα εγαηπί.᾽""---δακρυόεν γελάσασα. 
“Ἡδλνίηρ 5:16 θα ΓΟ ΠΥ͂,᾽) ἡ. 6., αν ηρ 516 ἃ τῃγοΟῦσἢ ΠΟΥ ΘΔ Γ8. 

Οοτηρατθ Χοπορῃοπ᾿β κλαυσίγελως. (Ηεὶ!., νἱΐ., 2, 9.)---χειρέ τέ μιν 
κατέρεξεν, κι τ. Δ. Οὐοτηρᾶτγθ ὕὈΟΟΚ ἱ., 361. 

Δαιμονίη. ““ϑίταησθο᾽"»»οιηδη.᾽) [ηἀϊσαίνθ οὗ τηϊησ᾽ θα ἑθπάθυπϑϑϑ 
απὰ οἰϊαϊησ.---΄ὐπὲρ αἷσαν. ““ ῬΥΘΙΠΔΙΌΓΟΙΥ.᾽" ΟὐΟτηρᾶτα ποίθ οη θ0ῸΚ 
ἰἰ., 155.--οπροϊζάψει. Οοπβυ] ποίθ οἡ ὈΟῸΚ ἱ., 9.---μοῖραν πεφυγμένον 
ἔμμεναι. “ Ηδ5 δοϑβοδρθὰ ἢἷ8 ἀθβϑβίίην." - ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται. 
“ΦΑΠΟΥ 6. Πᾶ5 οὔθ Ὀ6θη Ὀότη.᾽ Οὐτραγο ἴπ6 δχρίαπαίίοη οὗ 

Ηδυμπθρ, “ πῆι ργίπιμηι παίμ5 ἐμεγὶξ.᾽" ---τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιζε. “Ατ- 

τοπὰ ἴο 1ΠγΥ̓ οὐγη Θιπρὶουτηθηΐβ.᾽" ΟὔΞΟΥν ἰΠ δὶ τὰ σ᾽ αὐτῆς 5 ῸΓ τὰ 
σὰ αὐτῆς. ὙΤὮ656 ννογάβ, ἀπά ἴπΠο56 παΐ ἱτητηθ δ 6] Ὁ ΓΟ ον", δουπᾶ 
Βοιηθυγῃαΐ ὨΔΥΒΗΪΥ ἴο ΟἿΓ ΘαΥΒ, ἀπά βϑϑῖὴ ποῖ (ΠΥ ἐπ ἀπίβοη ἢ ἢ 

186 ρΡΓΘνΟΌΒ ἴοηθ6 οἵ δϑ! ησ δχῃϊθιτθὰ ὉῪ Ἡθδοίΐίοσ ΑἸ!ονγάποθ πιυϑῖ 

6 τηδάθ, ΠΟΥΨΘΥΘΥ, ΤΟΥ [Π6 5'ΓΡῚΘ ΤΠ ΠΠΘΥΒ ΟΥ̓ ἃΠ ΘΑΥΥ ἃσθ. Βε- 

5βἰάθβ, ΗἩδοΐου τη γΟΪΥ γθοοιητηθηᾶβ ἰο ΑΠαγοιη Δ 6 {Πδὲ 5Βῃ8 [ΤΠ ΠΟΥ 

αἰϊϑηϊίοη ἴο ἀοτηδβεϊο δῆ γβ, 85 ἃ τηθδη8 οἵ δα] τη οὗ ἤδτ {που σ ἢ 8 
τοῖα {Π6 σ]ΟΟΓΩΥ͂ 506 η65 οἡ νη οἢ ΓΠΘΥῪ ΠᾶΥΘ υ5ὲ Ὀ6Θη ἀνγθ! Πρ. -ττο᾿ 

αὐτῆς. Ῥαΐ ἴπ ἀρροβίτίοη νυ ἢ 1[η6 σϑηϊεῖνο ἱτηρ! θὰ ἰῃ σὰ. ΟὈΙΏΡΑΥΘ 
ποΐθ οἢ Υ̓6 156 440. 

ἔργον ἐποίχεσθαι. “Τὸ 56ὲ ἀϑουΐ {πϑὶγ νγοτῖς." ΙΤὐιοσαν, “ ἴὸ 50 
αἀπίο {ποῖὶτ νοῦ." --πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. "“ΤῊΪΒ ἈρΡΡΘΑΥΙΒ ἴ0 
Ό6 ἃΠ ΔηΒΘΥ ἴ0 {Π056 ΟΥ̓Ε65 γη0 τηδἰηἰαίη ἰαΐ γ 865 438.--439 δτὸ 

ΒΡυτίου5.---τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν. “ὙὙ80 πάνθ ὕὈθθὴ θοτη ἴῃ ΠΙαμ.᾽" 

490-502. βεθήκει. Οοπδυὶξ ποίφ οἢ γὑ6 156 319.---ἐντροπαλιζομένη. 

«Τιοοκίης Ὀδοῖς ἤτοτὰ {ἰπ|6 ἴο {{τπη6.᾽ ΑΟ ΘΔ ΠΪ ἑουοῦ οὗὨ παίατθ 
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ΤῊΘ βᾶτηθ ἔθυτῃ 15 δρρι θᾶ ἴῃ ἐπ δἱθυθπίῃ θ0ῸΚ (ε. 845) ἰο Αἴᾶχ, 

ΘΠ ὑπνν 1} ΠΡ ῚΥ τοί γθαϊίηρσ ὈΘΌΓΘ 1ῃ8 ἴο6.---ϑαλερὸν δάκρυ. ““ΤῊΘ 
Βυνθἢ ηρ ἰθᾶγ."--- τῇσιν δὲ γόον πάσῃσιν ἐνῶρσεν. ““Απά 588 Θχοϊοὰ 
Πρ ἃτηοηρ μη: 8}},᾽ ὁ. 6.. Εἰ ΠΘῚ ὈΥ παγγαῖϊϊησ γαῖ ἢ84 ͵ι8 

ἴθ Ρίδοθ, ΟἹ δ'βα ὈῪΥ 1ῃ6 βίσῃς οὗ ΠῚ οὐ ἴθδῖβ. ΟὈΙΏΡΆΓΘ {Π8 

ΒΟΒοΙαβί, ἢ διηγησαμένη, ἢ ἀπὸ τῶν ἰδίων δακρύων.----γόον "Ἑκτορα. 

“Βονναθα Ἠθοίου." --ἔφαντο. ““ΤΉΘΥ {Βμουρῃϊ.᾽" Μοτγδ [ἰ 6 ΓΑ }]Υ, 

“ΠΟΥ βαϊὰ νυ ϊπ {ΠΘΙΏΒΘΙγ 65.) --ΟΌβουυθ, ἴῃ 1ῃ6 ᾿ἰΐογαὶ τηθδηΐηρ, 

186 ἔοτοβ οὗ {6 τηϊα1]6. 

804-808. ποικέλα χαλκῷ. ““ατοραίαα ὙΠ Ὀγα55." ΟΟΙΏρΡΑΓΘ 

ὈΟΟΚ ἱἰν., 220.---]σεύατ᾽. ““Ἠαδβίοπροα.᾽---τὶς στατὸς ἵππος. ““ΟΠΠ6 

βίδα μοτβθ." ὙΤη6 βίγικὶηρ σοΙηραυίβοη οἢ Ὑνῃϊο ἢ γα ἃ΄6. ὮΘΙΘ 

Θηΐθυίησ ἀο65 ποῖ 5661 ὈΥ̓ ΔΏΥ ΙηΘΔΠ8 ἴο0 5ΒΙΤΟΠΡ, ἃ5 ΒΟΙὴ8 ἢᾶυθ 

ΒΌΡρΡοΞβϑα, [Ὁ [ῃ6 οἂβθ οὗ 500 ἃ ὙΥΔΥΥΙΟΥ 85 Ῥατῖὶβ. ΑἸ πουρσἢ ἴῃ 

ΓΩΔΠΥ͂ ΓΟΒρΡΘΟοίβ 8π δῇξδγηϊπδίθ τηδῃ, 5{}}} ΒΒ 15 δοσυβίομηθα αἰνναυβ ἴοὸ 

αἄνδποθ υἱτἢ βρί τὶς ἰο [η6 οοπῆϊοῖ. (ΟΟΙραγΘ γϑῦβαβ 521, 522, ἀπὰ 

815ὸ ὈοοΚ ἰἰὶ., 16, δεζᾳ.», ἃπᾶ 828, 8εφ4.}) [π᾿ ὈΟΟΚ χν., 2363, ΗΟΠΊΘῚ 

ἜρΡΘαἑ5 {Π18 5Βδτὴ6 ΘοΙηρατίβοη θη βρθακίηρ οὗ Ἡθοίοσ. ὙἹΓΊρῚ], 

4150, [85 σορὶθᾷ ἰζΐ δἰπιοβί γοσὰ ΓΟ νοσ, δπὰ δρρ!ἰοὰ ἰζ ἰο ΤΌΓΤΩΗΙΙ5 
“Έη., Χὶ., 492.) Ξ 

ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ. ““Ἴπαΐ Πᾶ5 [68 Οἡ ὈΔΙΘΥ δὲ 1.5 ΤηδηΡ6 Γ,᾽" 
ἃ. 6.7 ἴῃ 15 βίδ 016. ΤῊΒ ΤΟίθγθ ΠΟΘ ἰβ8 ἴο ἃ ΠΟΥΒ6 νγ6}} [δα δἱ τοῖκ δπὰ 

ΤΏΔΉΡΘΥΙ, ἃπα 80, ογοχίδα, σσαχϑὰ ννσαπίοθ. Οοπβυὶί {Π6 Τρ γκβ οὗ 

Βυϊζίτηδπη οι {μϊ5 νγοσα. (1εαὶϊ., Ὁ. 75, δέφᾳ., εἄ. ΕἸδλίακε.)---ϑείῃ 
πεδίοιο κροαίνων. “ἈὺπΠ5 Βίδτηρίησ τ ἢ {Π6 Ὠοοῦ ΟΥ̓ {Π6 ρῥ]αΐῃ,᾽" 
ἃ. 6.) ΚΤᾺΠ5Β Ργαποίησ. Οοιηρδγθ ΑΡο]]οηΐῃ8 (1,62. Ηοηι., 8. Ὁ.), ἐπικροτ- 
ὧν τοῖς ποσίν, ἀῃᾷ ΥὙ᾽ΓΡῚ 5 “ σιαξϊέ ὠπρσμα οαπιριιηι."" ---- λούεσθαι 
ἐυῤῥεῖος ποταμοῖο. “Τὸ Ὀδίμθ 'ἱπ 5οπηθ ἔα γ- ἤοννῖησ Υἱνϑῖ." ΟὉ- 
ΒΘΙΥ͂Θ Π6ΥΘ {ῃ6 ΘΙηρΙουτηθηΐ οὗ {Π6 σϑηϊῖνθ. ΤὴΘ ρΡορίβ 156 ἃ Τη8 

ἰθυῖαὶ σϑηϊῖνθ τυ ἢ ΓΔΠΥ γΘΥῦ5, [Π6 τηδίθγίαὶ θθίηρ οοπϑβιἀθσθα ἃ5 

{μ6 δηἰθοβάθηξ οοπαϊίοῃ οὗ (μΠ6 ργοάποίίοῃ ΟΥ̓ δοίίοθ. Τὴδ ἘΡὶο 15 
Υ̓ΘΙΥ τἱοἢ ἴῃ {815 Ἰάΐοτη, νυ ΒΙΟἢ 15 ΙΠΟΤΘ ἃπα τΠΟΓ͵Θ ἰοβί ἰπ {Πη6 Ἰαΐθυ 

Ἰαπσυᾶρθ ; ἴοσ, 116 {π6 ΟΥ̓ Κ τηἰπᾷ ἴῃ 115 Ὀγἰγαϊ εἶν ἔγαβἢπ 6855 Τα - 
᾿σαταθᾷ {Π6 δοίΐοῃ 85 βρυϊησὶηρ ἰπΐο Π{{8 ἔγοτα [86 πηδίθυδ!β οὗ νυ ϊο ἢ 
1ξ νγγᾶβ οοζηροξβϑᾶ, {π6 Ἰαΐου αὐθθκβ τοσαγάθα ἰδ γδίμπου 85 ἃ ΤΏΘ1Θ Ἰϊ{8- 
1655 ουκ. ἴπ [6 ργεβθηΐ οᾶβθ, Πουυθυου, [Πῃ6 σθη ἾΥΘ ΙΤΩΔΥ͂ 8180 
ὉΘ 1068]. .«(Καλπετ, ὁ 640, Οὐ5., Ρ. 164, .7ε}..) 

509-517. ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, κ. τ. Δ. ΟὈΟἸ]ΙαΐΘΥΑΙ ἱτηα 568, θιηρουθὰ 

ἴο οομῃρὶθίθ ἃ οιηρδυίβομ, ἃ16 δχργθββθα ὃν {Π6 ροθὲ ἰπ [ῃ8 ἰηᾷϊο- 
αἴϊνθ, ἰπ οσάθυ ἰὸ Ὀχὶησ {Π|6 ρῥἱοΐαγθ ποσΘ αἰ γθο  Υ Ὀαίοτθ ἐμ 6 ΥἹΘΥ 
οὗ η6 τϑοδάθσ. (Τλίογβον, ὁ 822, 7.)---ἀγλαΐῃφι πεποιθώς. “ Οοπῆ- 

ἀρηΐ ἴῃ γθδυΐν,᾽ ὁ. 6.) Πυδῃδα ὙΠ 1Π6 μτίθ οὗ γουίη δηᾶὰ Ὀθδῦῖν, 

΄ 
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ΟΌΒΘΙΥΘ ΠΕΥΘ {88 ΡΘΟΌ] ΔΓ σοπβίγαοίίοη ἴῃ πεποιθώς, Τοττηίη κα ἃ 5ρ6- 
οἶδβ οὗ δηδοοϊυς πη ΟΥ πογηϊπαίϊνθ δυβοϊαθ. ΤῊ ρατιοἰρὶθ ἴῃ τἴνὸ 

ποιηϊηδίϊνθ τϑίδυβ ἴ0 8η δοουβαίϊνθ (ἐ) σοτηΐηρ δου, 1:6 ρβθύβοῃ δχ- 

ΡτΓαββϑὰ ΒΥ͂ {η18 δοσυβαίϊνθ θθίηρ στδιηπηδι ΠΥ 1η6 οὐ͵δοῖ, Ὀαὰὶ ἴῃ 

τϑδ τυ [Π6 βυδ]θοῖ οὗἁἨ [η6 σϑυύθαὶ πιοίΐίοῃ. τῆ, ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει 
15 Θαυϊναϊθηΐ, ἴῃ [Δοΐ, ἰο ῥίμφα φέρεται.---μετά τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων. 
“ΤῸ Ὀοΐὴ ἴῃ6 μδιηΐβ ἃπὰ ραβίυσθβ οὗ [{} 6 Ἰηδγθ 8." ΟὈΙΏΡΆΓΟ, 88 
ΤΟραταβ [Π6 τηθδηίηρ οἵ ἤθεα ὨΘΙΘ, ἴ1Π6 Θχρίαπαίίοη οὔ 1}6 βοδιοὶ δβὲ, 

τοὺς συνήθεις τόπους. ΤἼῊΘ ΘΧρτοββίοῃ ἤθεα καὶ νομόν (ττη8, ἴῃ [δοΐ, 

ἃ Κιπά οὗ μδπαϊδαυβ, “ 1η6 δοουβίοιηθδα ραβίῃγαβ." 

κατὰ Περγάμου ἄκρης. “Ὥονγῃ (τοι 16 ἰορτηοβὶ Ῥϑυρδιηυβ.".- 
ὡς ἠλέκτωρ. “ἸΑΚΘ 186 Ὀθαμηΐηρς βιη." ΤῊΘ ἴθστα ἠλέκτωρ ἰ8Β |Κθ- 
ὙΥΪ86 Θιῃρὶουγθα ΟΥ̓ ΗΟΠΊΘΓ 88 δη δα]θοῖνθ, ἠλέκτωρ Ὕπερίων, “ τῃ6 
Ὀδαπγίης Ηγροτσίοη." (Π., χῖχ., 398.) ---- αγχαλόων. “Ἐχαυϊίην." 
ΓΑΊΘΓΑΙΙΥ, “Ἰουα-ἸΔυρ ϊηρ." ΟὈΠΊΡΑΓ͵Θ ὈΟΟΚ ἰἰϊ., 48.-τ-οἔέτετμεν. “Η6 

ονθγίοοκ.""---ὖτ᾽ ἀρ’ ἔμελλεν, κ- τ. Δ. “θη, ἱπ ζαοῖ, Ὠ6 νγᾶβ δϑουΐ 
ἴο ἔστη ἤτοπὶ 186 ΡΙδοθ, ΏΘΤΘ ἢ6 νγὰὰβ σοηνθυβίηρ τυ ἢ ἷ8 τ ἱ[6,᾽ 
ἢ. δ.γ) Ιαᾶ Ἰαβί 66 η σοηνθύβίηρ. 

δ18--529. ᾿Ηθεῖ᾽, ἡ μάλα δή σέ, κ. τ. Δ. ““Ἠοπουτγαᾶ (Ὀγοΐ 61), 85- 
ΒΌΓΘΑΙΥ ΠΟΥ 1 8πὶ δίορσθίῃου ἀθίαἰπίηρσ 1{Π|66, ὈΥ ΤΩΥ Ἰοἰίογίηρ, 8]- 

1πουρῇ ποὺ ατί 'ἰπ μαβίβ. --ἐναίσιμον. “Ἰπ ἀὰθ {{π|6." ---οὐκ ἄν τίς 
τοι ἀνήρ, κ. τ. Δ. “Νοῖ ΔὴΥ τηδη {μα γγ88 σθαβοηδῦϊθ νγουἹὰ βϑοῖς 
ἰο οαϑί ἀϊβογϑαϊξ οπ 166 85 τοσασὰβ ἴἢ6 Ὀδΐ116᾽8 ΤΟΥΚ,᾽ ἑ. ἐ., 1Ὠγ ΘΧ- 
οτίϊοπβ ἱπ 1Π6 ἤρὶι.---ἀλλ᾽ ἑκὼν μεθιεῖς, κ- τ. Δ. “Βαϊ τοὺ δοίῃ 

τοὶαχαβέ ἴδ οὐ ΤΏ οὔσῃ δοοοτζά, δηὰ δτὲ θην ΠἸΐηρς (10 Θχοτὲ ἐμ γ561),᾽" 

ἢ. 6., θὰϊ ᾿ῃοὰ ἀοβὲ ποὲ ρβύβϑθυύβθθ ἰῇ 116 σοοὰ νγουκ.-σὐπὲρ σέθεν. 
“Οἢ ΤΏΥ δοσοιης."--πρὸς Τρώων. “Οπ 1Π6 ρατί οὗ {86 το δη8.᾽" 

--ἴομεν. ΤῸτ ἴωμεν, ΙΒ 1ῃ6 Βιογίθηθα τηοοά-ν ΟΥΤΕ!.---τὰ δ᾽ ὄπισθεν 
ἀρεσσόμεθ. ΟΟΟτΩράΓΘ ὈΟΟΚ ἱγ., 3602. 

αἴ κέ ποθι Ζεὺς δώῃ, κ. τ. Δ. “1 ΘΥΟΥ 10γ6 σταηΐ υηΐο Ὁ5 10 μ͵δοθ 
ἴῃ ΟἿΓ ΠΟΙΏ65 ἃ {66 ΓΩΪΧΘΙ ἴο ῃ6 σο] 65:14] θυθι- αἰ βιὶπρ σοᾶβ,᾽ ἑ. ε.» 

1 δυϑὺ ἰδ 06 Δ]]οννϑὰ υ8 ἴο σοἸθγαίθ συ (86 ΟῚ] ΟἿΤ ἀθ! γ γΆπΠ 66 

ἥτοῖα 186 ασθοῖβ, ἄγβί ρουτγίησ {ποϑγϑίτοτη Ἰουουβ ᾿Πθαιϊοη8 ἀπίο 1Π0 

τηταοτίαὶ σοάβ. ΟὔὈΒΟυΘ ἐμ8 δχργοββίοῃ κρητῆρα ἐλεύθερον, ἃ ΤηῖΧΘΙ, 

ΟΥ ΟΜ], ἀταϊηθᾶ ἴῃ οοτητηθιηογαίίοη οὐ ἀθ  γθγδηο6.---ἐλάσαντας 

ΤῊΘ τϑδάϊησ οὗ Ὑ ΟἹ, ἀπά {Ὧν τποτθ οοττθοῖ ἐπᾶπ {Π6 ἐλάσαντες Οἱ 

1Π6 ΟΥΙΠΔΙΥ͂ ἰθχί. 

Μκ"κ9 



ἘΧΟῦΒΒυΒβ. 

Εἰχουγβαβ 1., οῃ {π6 Ασίϊοὶθ Σ Σ ᾿ 

τὸ 11., οῃ. ῬΥΘΡΟΒΙ ΠΟΣῚ 5 " . . . 

“Π|Ι,., οἡ ἴδ6 Μιᾶα]6 οῖοθ ξ Ἡ 

“4 ΤΨ,,, οἡ ἴπ6 Ηομιοτῖο Θ᾿ ΠΙΣ φι οὐ φιν . 

τ γ΄, οὐ π6 Το δ] ἙΣπᾶϊηρ5 ϑι, ϑεν, δῃᾶ δε 

Μοῖσα] Τηά6 κα ἢ Ξ . ρον ο ΣΟ ΔΎ ΡΣ ̓ς 
ΑἸοββατΥ : ἜΝ Ὁ: 

ἔπάθχ ἴο ΘἸΟββδΥ.. Ξ ᾿ς 



ἘΧΟυΒΒΟΒδΊ.. 

1ΒΒ ΑἙἘΤΊΟΙΕ.: 

1. ΤῊΝ Αὐτΐοὶθ ὅ, ἡ, τό, ἰβ, ἴῃ Ἡοτηθυ, ἃ ᾿επιοηβίγλίϊος Ῥτοποιιπ, 
“λα, “τἰα!,᾽) Βανὶηρ ΟσσΔΒΙ ΟΠ ΠΥ, ΠΟΥΤΘΥΘΓ, ΤηΟΤΘ ΤὨγΟΌσὮ [6 Τ6- 

παυϊτοιηθηΐβ οὗ ΟΣ οὐνῆ Ἰάΐοτα ἴῃ δη ἴΠ056 οὗ ἴῃ8 Οτεοῖκ ἰαησυδρο, ἴῃ 6 
[ὉΓῸΘ ΤΠΘΙΟΙΥ οὗ ἃ ργοποῦη οὗ {Π8 {Πἰγὰ ρϑύβοῃ, “ ἧς,᾽ “ δὴε,᾽)) “1. 

Π. [π οἴμοῦ ννοσάβ, ἴὑ 18 υβοὰ ἴῃ Ηοιηδσ ἰο ροϊπὲ οἂξ Βοῃηθ οὐδ͵δθοὶ 

85 Κποῦῃ ΟΥ ΒΡΟΚΘη οὗ, ἀπά ἴο ἀϊγθοῖ 1η6 τηϊπὰ οὗ [Π6 τϑϑάρυ ἴο ἴἰ 
Ιη 1Π15 οαβ6 ἰζ Ταῦ ὃὉ6 σοπβίγυθα Θἰ ΠΟΘΙ 85 ὅδε, ἦδε, τόδε; οΥ οὗτος, 

αὕτη, τοῦτο ; ΟΥ ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο. Ἰπδίδησεοβ οὗἉὨ {Πϊβ ἢᾶανθ οὐ- 
ουγγοα 50 ἔγΘαΌΘΠΙΙΥ ἴῃ 1Π6 ργθοθάϊηρσ ποΐθ5 85 ἴο σε πάϑυ {Π6 οἰϊησ 
οὗ ΔηΥ͂ οη ἴΠ6 ργϑβϑηΐ οσσαβίοῃ ἃ Βυρουῆυουβ ἴδβ}ς. 

ΠΙ. ΤῊΘ ἀδιηοπβίγαςνϑ ΤΌΤΟΘ 15 1658 βίτοηρ γῇ θγΘ ἦῃ 6 Ργοποῦῃ 15 
γ7οἰπρὰ ἴο ἃ βυθβίαῃενθ ΠΟ ΔΠΥ͂ ΤΟΙ δῖ! 76 Βοπίθποθ ; θαϊ ᾿ξ ΒΘΥΥ6Β, 
ἴῃ 115. 6456, ἴο Ὀγηρ 1Π6 1Πϊης ἀοἤΠη (6 Ὁ ὈοΐογΘ. 88, ἃ8 βοιηθίΐησ 
Κηοννη, ΟΥ ΞΡΟΚαη οὗ Ὀοίοτθ. τῆ, 1]., ᾿.,) 20, τὰ ἄποινα, “ 15 Τα ῃ- 

ΒΟΓῚ ;᾽) 1:, νἱϊ]., 412, τὸ σκῆπτρον, “ἴῃαϊ 5οθρίτο," ἱ. ε.,) [06 νυ 6}}- 

Κπονγῃ ΒΟΘΡΊΓΘ ; 1]., ἰν.7) 1, οἱ ϑεοῖ, ἴῃοβθ ῆο δῖ σοάβ ἱπ ορροϑβὶ- 

ἰΐοη ἴο ἴπο86 ΏΟ ἅ76 τηθῃ ; 11.) Υἱ., 407, ἄψ δ᾽ ὁ πάϊς, ὮΘ ἼΟ 15 ἃ 

ὈΟΥ͂, ἴῃ ορροβί(ἴοη ἴὸ Ἡβοίου ; 1 ., χὶ., 637, Νέστωρ ὁ γέρων, ΝΝΕΒἴοΥ, 
1πμαΐὶ οἷά τηᾶπ ΟΠ ΘΥΘΙΥ͂ ΟΠ6 ΚΠΟΥΒ; Οἀ., χχὶ., 10, τὸν ξεινὸν 

δύστηνον, ἴῃμαξ ὈΠΗΔΡΡΥ͂ 5Ξίτδη ΡΟ, ροϊπίϊης ἰο ΠΠγ5565, ἄο. 
ΙΓ. ΤῊΘ ἱπβίδηοθϑ ΏΘΤΟ ὃ, ἣ, τό, [85 1}: 6 ζΌΥΟΘ οὗ ἃ ργόποῦῃ οὗ 

[86 {ῃϊτἃ ΡΘΥΒΟΙ, ΤΠΔΥ͂ 811 Ὀ6 ὈΤΟυσὮΣ ὑπάϑυ 1ῃ6 ἀθιποπβίγα νυ 515- 
ηἰβοδίίοη ὈΥ̓͂ ἃ ΤΏΟΥΘ ΠἰΓΘΥὰ] τηοᾶθ οὗ ἰγαπβ]αἰίησ, 50 ἐμαΐ, ἃ5 ἢ85 8]- 

γτϑδ αν 66 τοπηατκαᾶ, νγ6 σίν 115 τηθδηΐης οἵ ἧς, δῆς, 1: (1,δἱ. ἐξ, εα, 

ἐάν), γαῖ υ ἰο βαὶϊξ οὔσ οὐγῃ ἰαΐοτη, ἀπὰ ανοϊά 5: {Ὁ 655 ἰπ γο πάσης ἃ 

οἴδυβθ οὐ βθηΐαποθ. Τῆυβ, Π., 1.» 47, ὁ ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς, “ ἂς σιθῃϊ 

{κ6 186 πῖρϊ,᾽ Ὀδοοτη65, ἤθη ἰγαηβίαι θα πηοτθ ΟἸΟΒΘΙΥ͂, “ ἐλὶ5 σοὰ 

σψϑηΐ," ἄς. 80, δραίη, 1]., ἰ., 221, ἡ βεδήκει, “διε δὰ 5006," ὁ. ε.. 

δ ροάάεδς μαὰ ροπθ, ὅσ" Τηΐβ υϑᾶ5θ 18 Θβρθοίδ!ῦ “τθασθης ἴῃ 
Ηετοἀοία. 

}. Καλπετν, Οτ. τ.» καὶ 444, Ὁ. Ὁ7, εἄ. .1εἶῦ. 
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Υ. [Ιἡ 1π6 ροβί- Ἠογηθυίο Ὑ ΘΥΒ, 8150, ὁ, ἡ, τό, Βὰ5 {γα ΘΒ ΠΕΥ 8 

ἀθιηοηβίγαϊνθ ἴοσοθ. [ῃ Ηοδτσγοαοίῃβ, {Π6 ῬοΥΪΟ τ ουβ, απ Αἰ ς 

ΡοΘίβ, ἰδ 15 ποῖ πῃ ΓΘαΌΘΠΙΗΥ͂ 564 85 ἴῃ ἩΘΙΊΟΓ. ΤὨ5, ΖΞ δολ., διρρί., 

149, ἢ τοῖσιν ἢ τοῖς πόλεμον αἴρεσθαι μέγαν, πᾶσ᾽ ἔστ᾽ ἀνάγκη : Ιὐϊά., 
1055, ὁ τὶ τοι μόρσιμόν ἐστιν, τὸ γένοιτ᾽ ἄν : δορῖ., (Εά. Τ΄, 200, τὸν 

δοῖϊ. ΓΑρεα) ὦ Ζεῦ πάτερ, ὑπὸ σῷ φθίσον κεραυνῷ. 8.0 ΘΞΡΘΟΙΔΠΥ τ [ἢ 

[86 Ῥαγί 0165 μέν, δέ, γάρ (ὁ γάρ, ἣ γάρ, τὸ γάρ, οἴϊεῃ ἴῃ ἱταρσίο νντὶ- 
615); ΞΟΙΏΘΊΠΏ65, 4150, ΥΠ ΡΥΘΡΟΒΙΓΙΟῊΒ ; ἃ8, πρὸς δὲ τοῖσι, ἴοτ πρὸς 

δὲ τούτοις---πρὸς τῷ ἴοτ πρὸς τούτῳ---ἐπὶ τοῖσι ἴοτ ἐπὶ τούτοις, ὅχο. 

ΥΙ. Αμὰ δυϑθὴ ἰῃ Αἰτο ῥγο56 1ζ τϑία πβα 105 ἀθιηοηβίσγαςν 6 ΤΌΤΟΘ 

ἴ 186 ΤΟ] ουνησ οᾶ5685 : : 
(α.) Τό, ““ ΤΠΘΓΘΙΌΥΘ :᾽ τό γε, Ῥίαϊ. : τὸ δέ αἰ ἐῃ6 θορίππίηρ οὗ ἃ 

ΒΘῃΐβῃοθ, “ ΠΘΓΘΑΒ,᾽ ὙΘΙΥ Ππδασθηΐ ἴῃ Ρ]αΐο : ὁ μέν, ΟΥ ὁ δέ, οἱ δέ, 

αἱ δέ, αὖ ἴη6 ὈΘρΙπηΐησ οὗ ἃ βεπίθποθ ὙΘΙῪ γεαυθηθγ. ΤΠὰ8, 

Ταμονά., 1., 81, τοῖς δὲ ἄλλη γῆ ἐστι πολλή. ----βεπιοδίλ., Ἀ. 68,15, 

ὁ δὲ ταῦτα μὲν μέλλει. 8.0, 4150, ὁ μέν, ΟΥ̓ ὁ δέ ἰβ υ566, 45 'π Ηο- 

ΣΏΘΥ, ὈΘίΌΙΘ [5 Β βίην, ἴο 08}} αἰϊθηίίοη ἴο 1ξ. ΤΉυΒ, Τλμοψά., 

Υἱ., δ: καὶ ὁ μὲν τοὺς δορυφόρους τοσαυτίκα διαφεύγει ὁ ̓ Αριστογεί- 
των.---ϑ0, ἀσαΐη, 76 ΠᾶΥΘ τῇ, τῇδε, ““ΠΕΙΘ,᾽ ““ὁη 1815 βἰά6,᾽ ὅζο.--- 

ὙΠ φῬταροβίἐϊοῃβ; 85, ἐκ τοῦ, “δη06 :᾽ διὰ τό, ““ΥΒΘΓΘίΟΤΘ.᾽" 

Το 115 μθαᾷ, αἰ5ο, 6 οησβ {Π6 δοπϑβίγαοιίοη ἐν τοῖς, ΒΟΤΩΘΕΓΠ65 ἐν 

ταῖς, ὙΠ ἃ βυρδιϊαίϊνθ; δ85, Τημομά., 1., 6, ἐν᾽ τοῖς πρῶτοι δὲ 

᾿Αθηναῖοι τὸν σίδηρον κατέθεντο, ἀπ ἴῃ8 Δάνοθ 8] [υγπη.]α5, πρὸ 
τοῦ (προτοῦ), “Ὀδίοτα,᾽" δἰπιοβὲ δίνγαυβ ἰπ [ῃ 6 βθῆξθ οὗἉ απίε ἐϊιά 

πιοίο ἀεβηϊίμτη, ἐεπεριι8. 
(δ.) 1π 186 ἔοσταυϊα τὸν καὶ τόν, τὸ καὶ τό, “1Π6 0Π6 ΟΥ̓ 16 οἱἢ- 

ΦΥ,) “1015 ΟΥ̓́Τ αῇ ;᾽ τὰ καὶ τά, νατῖα, δοπα εἰ πιαῖΐα. 

(ς.) Ἱτωτηβαϊ θυ ὈΘίοσ ἃ τϑὶαίϊνθ βθηΐθῃοο, ἰηἰτοάποθα ὈΥ ὅς, 

ὅσος, ΟΥ̓ οἷος, ΜΨΕΪΟ ΘΧΡΙΘΒ56Β ἃ ΡΕΟΤΙΡΉΓαϑΙ5, δἰ ΠΘΥ δ δἀ]θοίϊναὶ, 

ΟΥ̓ ΘΞΡΘΟΙΔΙΠΥ δὴ δὐβίτδοϊ ποίίοη. ΤῊΪβ Ἰαἴοτη 15 ΡΘου ΑΥν ΡΙαΐοη- 

ἴθ. Τμὺβ (Ρίαϊ., Ῥτοίαρ., Ῥ. 820, Π).), ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μίξαντες 

καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται, ὅτο. 
(4.) Τῃ ἴῃ6. σοπβίγιοίίοῃ οὗ οὗ μέν, οἱ δέ, ἸἰΘΥΔΠΎ, “1656, ἴῃ 

ἀρθοα,᾽" “Ὁ: {Π056,᾽ ὦ. δ... ΒΟΙΏΘ ὮΘΥΘ, ΒΟΙῺΘ ἴπ6τθ, ἕο. ΤῊΪΒ 5 

Γουπᾶ ἰῃ ΗοΙΏΘΥ, ἀῃα 15 ὙΘΤΥ ΘΟΠΊΓΠΟΠ ἴῃ ὈΟΐῃ ΡτΙΟΒ6 8ΠπΠ4 ΡΟΘΊτΥ. 
ΤῊΘ 58 οἵ [6 5' πρΌ]ατ, ὁ μέν .. .-. ὁ δέ, 15 ροβί- Ηοτηουῖο. 

(6.) Ὁ, ἡ, τό, ἰβ υ56ὰ, 4150, ἃ5 δὴ δἰ ας γ 6 τ ἢ ἃ ἀδπιοηβίγα- 

ἐἶνθ [166 ἴῃ 81} [ῃ6 Ροβι- Ποϊηδθυὶο ὑνυθυβ. ὙΤΠΒ, οἵ οὈ͵]δοῖβ νγ 6] 

Κηοννη, ΟΥ̓́ΤΩΘηἰϊοποα θείοτα : Ρίαί. Κερ., ». 829, Εἰ., τὸ τοῦ Θεμίσ- 

τοκλέους εὖ ἔχει, ὃς τῷ Σεριφίῳ ( δεγΊρίο 151) λοιδορουμένῳ ἀπεκρί- 
νατο -:---Πεπιοδίδ., Ὁ. 860, 19, ἐξήτει με τὸν ἄνθρωπον (λογιΐπεπι 18-. 
ἐμγι), ὅζο. 
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Τὰε Ανίϊοὶς ὅ, ἡ, τό, α5 α Ἐεϊαϊΐϊοε Ῥτοποιη. 

Ι. ἴῃ μ6 Ηοπηθσγὶο ἀϊα!θοί, {η6 ἀθπιοπβίγαιϊϊ νθ ὁ, ἡ, τό, “υδηθ θη! 

855}165 16 Γπησίϊοπ5 Οὗ [Π|86 τοὶ δίϊνθ ργοποῦῃ, ὅς, ἢ, ὅ. ΤῊΪΒ ἰδίου. 

ΓΠΔΥ͂ Ὀ6 δοσουηΐθα [ὉΓ ὈΥ {ῃ6 ςοΟηδίἀθγαίίοη, {παΐ Ἰδησυᾶσθ οΥἰ σ᾽ ΠΔ}}ν 

τ Κ65 πῸ αἰ θγθηςθ οἵ ἔογτη Ὀδέννθθη ργίποῖραὶ ἀπά ἀθροπάθηϊ βοὴ 

[6 η665, θὰϊ ράσο 68 ἐῃθῖ ΒΘρδυδίοὶΥ ἰῇ 5,τη ΠΥ ΡΔΓΆ 16] (ΌΥΤΩ5, 85 ἴ! 

βίδπαϊηρ ἴῃ {Π8 Βᾶτη6 ἱηἀορεπάθηϊ το] ἴο (ῃ6 Βρθᾶκϑυ. 

Π. ΤῊΪϊΒ 056 οὗὨ [Π6 ἀΥίΙ616 85 1ῃ:8 το] αἴϊνθ ραββθὰ ἰμΐο 106 Ιοπὶς 

δηὰ Τοτῖο τυ οσβ. ΤΠυ5, Ἡδτγοάοίῃβ, ἰἰ]., 81; τὰ μέν ᾽Οτάνης εἶπε 
. λελέχθω κἀμοὶ ταῦτα.---]ἀ., πάντων τῶν λέγω ἀρίστων, φιια ἀϊοο. 

ΠΠ|. Τὴ Ατεῖς, σομηῖο, δηα ργΟ56 ὙΥ 6 Γ5 ἀ0 ποῖ δἀπηϊξ {115 γ᾽ δεῖνα 

ἴογοθ οἵ {π6 δυίίοϊθ. ΤῊΘ ἱγασθάϊαηϑ ἤαγθ δὐορίοα ἰξ ΟὨΪΥ 'ἰπ 106 
ΠΘυΪΣΘΓ, ἴΠ6 ΟὈ] 416 σ4568, 8Πα ΤῊΟΒΕΙΥ ἴο ἀυοϊὰ ἂη Πἰαῖα5, ΟΥ̓ ἸΘησΊ 6 

ὈΥ̓͂ ροΒΙτοη ἃ ἢπαὶ βδιιογί 5υ]18 016 οὗΪΠ6 ργθοθάϊησς νοσᾶ. Ὑυ5, 
ΚΥτης ΕΕά. Τ., 1519: δαιμόνων δ᾽ ἀγάλμαθ᾽ ἱερά, τῶν ὃ παντλήμων 
ἐγώ... . . ἀπεστέρησ᾽ ἐμαντόν. 

“Μεαπίρ απὰ ὕ8ε οἵ ὁ, ἡ, τό, α5 ἐκε Ατιϊεὶε Ῥτορετ. 

1. ΤῊΘ γίίοὶθ ὁ, ἧ, τό, Ἰοβὲ 80 τηῦσοῃ οὗ [18 ἀθιηοηβίσγα:ν ΤΌΓΟΘ, 

1μδᾶΐ αἱ ἰαϑὲ 11 νγαὰβ υβ6ἃ ΤΠΘΤΘΙΥ ἴο Τορτθβοηΐ {6 ποίΐοι δχργαββϑ ὈΥ͂ 

186 5Βυθβίαπιϊνθ, ἤθη νἱθνγθα ὈΥ̓͂ 1Πη6 5Ξρθᾶκϑὺ 85 δὴ ἱπαϊν  ἀμδὶ, ὁη86 
οἵ ἃ 1455, δῃὰ ἀϊβιϊποὶ {ΤΌΤ᾿ 8}} {Π6 ΟἸΠΘΙ ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ οὗ {Παὶ 61255. 

ΠΠ. ΤΠὶβ ὑβᾶσθ οὗ [6 δυς[016 ΡΓΟΡΘΙΥ͂ ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο 1Π6 6Θ΄Γα οὗ Αἰεα 

ΡΙΌΒΘ; θαϊ 45 ποῖ ΟΠΪΥ͂ ἃ 5|η5]6 ΡΘΥ͂Βοη, θαϊ 450 ἃ Ὑγ}016 οἶ458, ΓΩΔΥ͂ 

Ὀ6 οοῃβίἀοτρὰ 85 δὴ ἱπαϊν ἀπ], 6 ΠΟΘ ΏΘΥΘ 8.565 ἃ ἀουῦϊθ δπὰ 
ΒΟΘΙΠΙΗΡΊΥ ΘΟΠΙΓΑΓΥ 56 Οὗ [Π6 ΔΥΓΟΪΘ : 

(4α.) ΤΏΘ βαθβίδηϊνα υἱοὺς 186 ἀγέϊοὶβ ἜΧΡΓΈ55 65 106 φσεηθγαὶ 

ποΐΐοη νυ μου ΐ ΔΠΥ 1 πη αἰίοη οὗ ᾿μἀἰ νἀ 4} 1 ν ; θαξ, ἢ (86 ἀτέῖο]θ, 

ἃ Ῥᾶτΐ οὗ (ῃ6 σϑπϑῦαὶ ποδοπ, δὴ ἱπάϊν ἀπ 8] ΓΘ ΌΘΥ ΟΥ̓ΤΠΘΙΏΌΘΓΒ 

οὗ (86 οἰα55, οοηἰθιηρίαἰθὰ 85 βιιος ὈΥ 1Π6 ΞΡΘΆΚΟΥ ; 85, ὁ ἄνθρωπος, 

“ξἔι6 τῆᾶτι ΏΟΙη 1 τὴ ἐπ πκίηρσ οὗ," 
(2.) Δ βθοοπᾶ υ86 οὗ 6 ἀτιίοϊθ ἀδγ νᾶ ἔτοότη 1Π6 ΤΌυτα θυ 15, [Πδὲ 

ἰδ Ἔχργθββθβ 1ῃ6 ποίϊοη οὗ ἃ Ὑ0186 ἀπὰ 8}} 115 ρατίβ οοποοϊνβα οὗ 

85 ὉΠ6 ἱπαϊνί 8] ; 85, ὁ ἄνθρωπος ϑνητός ἐστι, “18 τηδῃ (1{6 δηΐ- 

τη8] Ιηδῆ, ἑ. 4... 8}1 ΤΏ6}} 5 ΓηΟΥ8].᾽} 

- 

1 Βοτ ἃ τῆοτϑ ὀχϊθηιδϑὰ υἱδυγ οἵ [89 Ἰαΐεσ ἀβθα οὔι μ6 δτέϊοῖθ, θοῦ Καλπεν, Ον. ὧν 

4 447, σεφφ.» ν. 100, εἄ. «Πεῖ. 
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ἘΧΟυΚΝΟΣΝΊΙΙ. 

ΟΕ ῬΒΕΡΟΒΙΤΙΟΝΒ 

1. Α5 Ιδησιδρθ Θχρῦθβϑβθβ ποῖ ΟΠΙΥ͂ {ῃ8 οΟΥ̓ΔΘΥ οὗ ἱπίθσῃηδὶ ἐπουρῆξ, 
θιΐ 4150 1Π6 Οἰγοαμηβίδ 665 ΟὗὁὨ ΘΧΙΘΓΠΔΙ ΤΠ ΪΠΡΒ ; ἃηα ἃ5 {Π6 ΤΙ αὐ 0 ῃ8 
ἴῃ ννῃΐο] {η656 ἱπίηρβ βίαπα ἴο υ5 ἴῃ τϑβρθϑοΐ οὗ [Π6ῚΓ ροβί το η Ἰ6 8 
ἴοο τηδηϊ τ]ὰ ἴο 06 ΒΒ] ΟΙΘΠΕΥ ἀθῆπρα ὈΥ 1Π6 51ΡΙ6 ρον Ὶ5 οὗ [8 
6 4565, ἴδ Παρρϑπϑα {πδΐ, ἃ5 θη δχδῃηηθα ᾿ηῖο δηα σομηργθῃθηάθα 

[Π6 Ροβίτοη οὗ δχίθυπδὶ ἐμ 55, ΞΟΠῚ8 τ ΠΘΥ τη 6 οὗ Ἔχργδϑϑίοῃ ὃ6- 

ΟΘΙΩΘ ΠΘΟΘΒΒΔΤΥ, Δη Ο85685 οὗ σογίαϊη ψγογά8, νυ ἢ] οἷ, ἔγοπῃ {Π6 }Γ οΥἱδ- 

ἴη8] πηθδηΐηρ, 6 δἰ θα [0 1η6 δχργϑβϑβίοη οὗ 1Π656 γϑ]δίϊοηβ, γγῈ 6 

50 ΠΙΘΩΌΘΠΙΥ υϑ6α ἴο ΘΧΡΥΙΘ55 ποῖα, {Παΐ αἱ αὶ [ΠΘῪ ΘΥΘ ΔΡΡΤΟΡτΙ- 

αἱοα το (15 Τὰ ποίοη, δη ἃ Ιοβὲ ΠΠΟΥΘ ΟΥ 1655 οὔ {Π6ῚΓ ΟΥ̓ ΟῚ ΠΑ] τη πη ᾿ 
88, ἀπό, παρά : ΜΜἘΪ6 χάριν, δίκην, ΜΨὨΪΟΘ 816, 50 ἴ0 54γΥ, 1Π {ῃ6 γαη51- 

ἐἰοη βίαϊθ Ὀθύνγθθη οᾶ565 δηᾶ ρυθροβι τ 0η5, Ὀοῖηρ᾽ Βοιηθί τη 65 θα ἃ5 

ΟΠ6, ΒΟΙ ΘΕ Πη65 85 1ῃ6 ΟΥ̓ΠΘΥ; Ὑ}}}} ΠΠυβίταΐθ {Π6 πηοᾶδ ὈΥ ἡν ]Οἢ Ῥτδρ- 

ΟΒΙΠΠΟΏΒ Δ͵ΙΌΒΒ. 

1. Βυΐῖ {πουρῇ ἃ τοϊαΐίοη νυ οἢ ν ὰ5 ἱπρ}16 4 ἴῃ {Π6 ΡΟΥΘ 5 οὗ [Π8 

ΟΥσΊΠ8] οα5865 τηΐϊσῃξ Ὀ6, Δη ἃ ΚΘΠΘΙΔΙ]Υ͂ νγᾶ8, ΤΟΥ 1Π6 58 Κ6 οὗἉ ο]8δτ- 
ΠΕ55, ΘΧΡΙΟΒβϑα ὈῪ ἃ ρυθροβίτοη, γοῖ ἰζ ἀ065 ποῖ ΦΌΠ]ονν {πὲ {Π6 οτἱδ- 

ἴΠ8] ΡΟΎΤΘΥ ΟὗὨ 1η6 Θᾶ565 ἴ0 ΘΧΡΊΘ55 [18 στ αἰΐοη γγὰ5 δἰ Υ ἴῃ {Π6- 

ΟΥΥ ΟΥ̓ ΡΥΔΟίΪσ6 ΨΈΟΙΙΥ Ιοβί ; 850 {παὶ ψγ6 ἢπά 1Π8 5816 τϑ]αἰΐοη δχ- 

. ῬΥθΒβϑαᾶ βοιηθίηθ5 ὈΥ {Π6 ΟΥΙσὶ ΠΆ], ΤΟΥ͂Θ ΘΟηοἶβ56, πᾶ υἱνἹα ἔὍττη οὗ 

[1:6 6456, δ ΟἾΠΘΥΒ ὈΥ (Π6 Ἰαῖθυ ἃπᾶ ΠΟΘ δοουγαΐθ ΤΌΤ οὗ [Π6 Ρτδρ- 
οβίτοη. ὺ 

ΠΠ. Ηδποθ᾽ ΤΩΔΥ Ὀ6 56θη 1Π6 τηϊβίακθ οἵ δχρί αἰπίπρ 1η6 οοπβέγιο- 

(Ἰοη οὗ οᾶ565 ὈΥ 1Π6 61110515 οὗἩ ἃ ρσβροβίἴοῃ, τηακίηρ [Π6 Ῥγδροβί το 

186 οτἱσίηαὶ πα τηοβί ροσγίδοϊξ, {Π6 ο856 {Π6 Ἰαἴϑυ ἃπὰ ἀθίδοιςνϑ (Όττ ; 

(Πὰ5 5Βιατεπρσ ουΐ ὕγοτη νἱθνν 1η6 Τ6Δ] βίαἱθ οὐἽἢ 6 πηδίίου, ἀπὰ ὑθαοιϊπσ 
(Π6 βίαδοπε ἰο τοβὲ οοηϊθηϊθα τυ "ἢ ἀπ ΠΡ] ΟΒορἢΐ 4], ργειθπα θὰ θχ- 

ΡΙαπαίίοῃ, ἰπβίθαα οἵ Ἰϑαάϊηρσ μἰπ ἴο βθᾶγοῇ ουΐ 16 αὐβίγαοί βου 8 

οὔτη6 οᾶ565, ὙΥ ΒΊΟἢ ὑγΟΓΘ ΘΗ ΕΓ ΙΓΘΙΥ Οὐβουγοα ὈΥ {ΠῈ5 ΞΌΡΡΙΥΠσ ἃ ΡΥΘΡ- 

οβίτοη ῬΠΘΠΏΘΥΘΥ {ΠΟῪ τηοϑβί ΤΘΔ]]Υ̓ ΘΔ 6 ἰπίο ΡΪΔΥ. 

ΙΝ. Τιούθ 18 ἃ στϑιηδυκαῦϊα σοηϊγαβὶ Ὀθίνγθθη 1ῃ6 ατθοκ ἂπᾶ [ἢ 8 
τηοάθτῃ βυβίθιῃ οἵ οαᾶβθβ. ΤῊΘ ΠΟΘ ΘΓΉΒ, δἰνναυβ ᾿ακίηρ ἃ οΟ]ά, Τὰ- 

τἰοπαἰϊβίϊο σίου οὗ μη 5, ἸΙοοὶς ἀροῃ ΘΥΘΥΥ (πη σ 85 πη τηδΐθ, ρτο- 

ἀυσαά, οὐ αῇξδοίε : (η8 αΥ̓Θοῖκ Ἰδαησίαρο, νυ ἢ ἔγΓ ΘΠ Υ, τλογ ροθέϊοδὶ 

1 Κιδπποτ, καὶ 472, ν. 117. “ἄ. 7ε1.--- Ἰὰ., 614, Ῥ. 938, ὧς 
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Βρὶ υἱέ, Ιοοκθᾶά ὁπ ΘΥΘΓΥ͂ ὑπ] 85 ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓1658 ΔηΪΠιδίθ, 85 ἃπ ἃρθηΐ, 
Ργοδαοίησ ΟΥ̓́ΛοΥΚίησ ; δηἃ ἤΘΠΟΘ, ὙΏΘΥΘ πῃ τηοάθτῃ Ἰδησυδσοβ τΥΘ 
ἢπᾶ ἃ ἰγαπβίἐῖνθ γϑτὺ τ ἢ 1[η6 δοσυβαῖῖνθ οὐ ἴΠ6 τμΐησ ἃ5 ἃ Ραιϊθϊξ, 
16 ΟἸΘΘΚ5Β υξρᾶ δῃ ᾿πίγδηβιτῖν 6 ὙΥὉ ΥΠἢ 106 σοηϊ να οὗ {π6 της 
ἃ5 8ἢ δρθηΐ, γθργθβθηςίπρ 1Π6 δοίίοπ᾽ οὗ (ῃ6 γϑυῦ 85 ργοσθθύϊηρ ἴγοτη 

ἴξ. 850, ΠΘ͵Θ ἰπ αουτηδη [6 γουῦ Πότθη, ἐο ἧξαγ, 88 δη δοουβαίϊνθ 

1η6 ατϑοκβ υβθὰ {Π6 σϑηϊῖνθ. [Ιἢ {Π6ῚΓ υἱθυν, τη6 οὐὐθοῖ ϑηΐοσοὰ 1}8 
τηϊπὰ σαί Υ 8ἃ5 ἴΠ6 δηἰφοθάθηϊ οαῦ56 ἰῃδη 85 1ῃ6 οσοἰποίἀθηΐ οῇδοϊ ; 

θυϊ ἰῃ 50Π18 γοΙῦβ, Θἰ ΠΥ {Π|6 ΤΟΥΤΊΘΤ Ρυϊποίρ! 6 ργουα δὰ δ᾽ ἑοσθίῃου, 
ΟΥὙΒΟΠΊΘΙΪΠ]6Β ; 50 ἴῃαΐ τὴ8δ πὰ ραγίϊου δῦ γουὺβ τυ (ἢ ἂπ δοσυβδίϊνο, 

ΜΓ ΉΠῸ 1Π6 ΟἸΠΟΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ Οὗ 1Π6 58 π|6 ποίΐοη ἢαῦθ ἃ σϑηϊῖνο, οὐ 
1Π6 Βᾶῖὴ6 ΥϑγὉ βοιηθί πη65 1 ἢ ἃ σϑηϊνθ ΟΥ̓́ ΔΠ δοσυβδίνθ ἐς απίπιο 

ἰοφυιεηέϊξ. 

ΤὙΜΕΞΙΞῚῚΝ ΟΟΜΡΟΝῸ ΥΕΒΒΞ. 

1. Α5 ΡῬΓΘρΡΟΒΙΠΠΟΠΒ ΓΘ ΡΤΟΡΘΙΥ͂ ΤΩΘΙΘ Ιοοα] δανοτῦβ, ἔπ 6 οἸά6Υ ἀϊ8- 
[6οἴβ, νΒ]σἢ σΟΙΏΓΠΟΠΪΥ υ86α {Π6πὶ 85 ΒΌ0ῃ, σου παιυγα! Υ ρἷδοθ 

(Π8 ΡΙΘΡοβίςοη ἀρασί τΌσα 16 γΘΥΌ, ἴπ ΠΙΔΠΥ͂ Θ8565 ΥΏΘΓΘ [Π6 Αἰεῖο5 

ΔΙναΥ 5 υϑθα {Π6 σοιῃηρουπᾷ ; δἀπᾶὰ δύθὴ ΏΘΙΘ ΗΟΙΠΘΥ ΘΙΩΡΙΟΥ̓Β 186 

σομῃρουπα ἴῃ 1ῃ6 58Π16 8688 85 [6 5]ηρ16 γϑυθ, 716 816 ποΐ ἴο βὺρ- 

ΡΟΒ6 8η δοίῃδὶ ἱπη65]5 ὙΠΘΓΘΥΘΥ τγ8 ἤπὰ {Π6 γϑυὺ δηὰ 18:6 ρτθροβίεοη 

υϑ6ἃ ἰηβέοδα οὗ ἴῃ σοσηρουπᾶ ; 0Υ Ηοϊηοσ ψουϊὰ ὑ56 θοίἢ ἐπ οἱὰ 
[ΟΓΠῚ5 οὗἁ βρθϑοῖ, δηὰ ῃ056 νυν ΐοῃ, ἰπ ἢἷ8. εἰγπὴ 8 ΤΟ ΒΥ ἱπίχοἀυσοὰ, 

ΜΈΓ, ἴῃ Ἰαΐοθσ ροτίοάβ οὗ [Π6 Ἰαησύασθ, υὑπίνθυβα! δὐορίθα. Ὑῆε 
τηυβί ἀἰβεϊ σα ἶβῃ [Π:6 ΓΟ] 64565 : 

(α.) ὕμοσθ 1π6 ρυθροβιοπ 5ΘΘΠ5 0 Ὀ6 βαραγαΐθὰ ἔγοτη {δε 
γοτῦ, θαΐ, ἴῃ τ ΠΥ, ἰ8 υβθα δἷοπθ ἴῃ 15 οὐ σίπδὶ ἴοτοθ οἵ ἃ Ἰοσδὶ 
δαἀνοτὺ ; 85, 1]., 1}1., 84, ὑπό τε τρόμος ἔλλαδε γυῖα; 1Π]., ἰἰϊ., 135, 

παρὰ δ᾽ ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν ; 1]., ἷν., 63, ἐπὲ δ᾽ ἔψονται ϑεοὶ ἅλ- 

λοι, ἕο. ΤῊΘ δάνθγθῖαὶ ργθροβι ἴσῃ βοτηθίπη|65, ἐμουσὰι θυϊ ΤΑΥΘΙΥ, 
ΤΌ]Ιονν5 ἢ 48, .1|., χὶϊ,, 195, ἐνάριζον ἄπ᾽ ἔντεα. 

(δ.) ὝΒδτθ 1ῃ6 ργεροβί(ἰοῃ βϑϑίηβ ἴο Ὀ6 βερασγαϊθὰ ἴγοϊῃ 186 
ςᾶ56 οἵα βυθβίδηϊϊνθ Ηδυθ, αἶβο, ἴπ ΗΟΠΊΘυ, [Π8 ργθροβίτἴοη τὸ- 

δ᾽ 5 [15 αν δῖα (ΌΤΟΘ, ἀη ἃ θη σβ ἴο ἴῃ νϑτὺ ; ὙἘ 16 1Π656 ἵνγο 

τορθίῃου ἔοττη 96 ποίίοῃ, δηὰ ἐἰι8, ἀπ ποῖ [ῃ6 ΡΥδροβίξοη 8|0Π6, 
ΦΌνΕΙΠΒ ἴΠ6 6456. ΝυϊηετουΒ ἱπβίαποοϑ οὐ [8 παν 6 δἰτθααν θθθῃ 
δἴνϑη ἰπ 1ῃ6 ργϑοθαϊηρσ ποΐθ8. 

11. Τί ἐπχθβὶβ οδη ποῖ ὈΥΟΡΟΥΥ͂ Ὀ6 ΒρΟΚθῃ οἵ ε{}}, ἴῃ 1ῃ6 Δίου ἀΐα- 
Ἰθοΐβ, ββρθοίδ!!ν 1Π6 Ατισ, (Π8 Ργθροβίεοη οοδ]θβοθα 850 οἰ οβοὶυ υντα 
16 νϑτὺ, (αὶ 16 πϑὺν νγογὰ Ἰοοκ 115 ρίδοθ 'π (ῃ6 Ἰδησύασθ 85 βυοῖ. 
1 ἰ5 ουπά ρῥυθίν ΤγΘαΌ ΠΥ ἵπ Ἡθγοάοϊῃβ, ΤΏΟΓΘ ΓΑΙΕΙΥ͂ ἰπ τη6 Αἰεῖα 
Θἤοσαβ, πᾶ 5: τωοτα τγϑὶν ἴῃ 1ῃ 6 ἀΐαϊοσαθ, ἀπᾶ ΟΠ γΏΘΓΘ ἃ Ρᾶτ- 
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{1016 15 {π6 αἰνίαϊησ ννοχὰ, 5ο ἐμαὶ. 1πΠ6 δοππϑοίίοῃ θθέννθθη ἐμ6 ἔντο 
ΡΑσΐ5, ΟΥ̓́ΪΠ6 ὉΠΙΤΥ οὗἩ {η6 σοτηρουπηᾷ ποίίοῃ, 18 ποῦ αἰίο ΕΠ  ἀθβίσγογθά. 
[πῃ Αἰτὶς ῥγοβθ, δβχσθρί ἴῃ 9Π6 Οὐ ἔγγῦὸ 5ΙΠΡΉΪΑΙ ἰμβίδποββ, ἐπη6515 15 
ποΐ ουπά. 

ἘΧΟΙΒΒΟΌΝ 111. 

ΜΙΌΌΙΕ ΜΟΙΟΕΙ: 

Ι. ΤῊΞ ΜΙάά16 σοΐοθ 88 ἃ ἑνγοίοϊα Γαηοίίοη : 1. Τὸ Θχρῦθϑβαβ 6 
τοῆδχῖνθ δηα σϑοΐργοοδὶ ποίϊοῃ ; 2. ΘΌΓῚΒ ραγίβ οὗ {Π6 ραββίνδ ποίϊοῃ. 

1. Α5 ΒΕΕΊΕΧΙΡΕ. 

1. ΤῊΘ ὅββθηῖαὶ βθῆ586. ψΈΪΟΙ τάπ5 ΤὨτουρἢ 16 ΜΙἋ4]6 τεῆθχῖνθ 
ψαχὺ 15 3::1[-.-1 8 δοίίοῃ οὗἉ 1Π6 νϑὺθ 85 ἱπητηθάϊαΐϊθ τϑίδγθ ποθ ἴο 56]. 
ΤῊΙΒ 15 106 ῬΤΌΡΘΥ σϑπουῖο ποίΐοη οὗὨ 81}1} τη] 6 Ὑϑγὺβ ; δπὰ [Π6 ρδτ- .- 
ΕἰσΌ]ῈΥ 56 ῆ56 ΟΥ̓ 680 τη 416 σεῦ τησβὲ Ὅ6 ἀδιθγιηϊπθὰ ὈΥ ἀἰβοουϑῖ- 
ἴῃς [Π6 ταϊαϊίοη ἴῃ ὩΪΟ {15 ποίίοη οὗἁὨ 561 βίδπαϑβ ἴο {Π6 ποίϊοη οἱ 
186 γϑτῦ. 

Π. ΤΉΘΙΘ 816 ΤΟῸΪ ΤΟ] Δ 0 Π5 ἴπ ΜὨΐϊοῖ [Π15 ποίϊοη οὗἉ 5617 ΤΥ βίδηὰ 

ἴο ἴῃ8 νοῦ: 1. αθϑηϊηναβ.---. Ἠαίϊγοϑ.---. Ασουβαίνθ.--- 4. Αἀ76ο- 
{ϊν 8]. 

1. Το “561 βἑαπᾶς ἰο ἐΐ ΝΝοίζοπ οὗ ἐΐε γεν ας Οδηϊἐῖθα 

ΑΞ, ἀπώσας, “Παγνϊηδ ΡυΒΠΘα ἀΥΓῪ :᾽". ἀπωσάμενος, ““ ᾶνίησ Ρυ5ἢ 

ἃ ΑΥΨΔΥ͂ ἔγΟΠῚ ΟΠ Θ᾽ 5 561} ΟΥ̓ ΤΘρυ δε .---ἀποπέμπομαι. “1 56Πηἃ ΔΥΤΑΥ͂ 

ἴτοσῃ τυ βοΐ, -.ποσείομαι. “1 56 Κ6 ΟΥ̓ ἐτότη τηγϑοὶ. -- παρέχο- 
μαι. “1 [ὩΥΠΙΒῊ ἔΓΌΓῚ ΓΗΥ͂ ΟὟ ΤηΘ8 5." --ἀποτίθεμαι. “1 Ῥὰΐ ἀν 

ἔτοτα τ βε 1. --ἐπαγγέλλομαι. “1 ἄθοϊαγθ ἔγοϊη του βε]ῦ᾽" ἡ. 6...1 
Ῥτγοηἶβ6, ἄο. 

2. Τλς “ΒΕΓ δίαπάβ ἰο ἐδ ἸΝοϊίοη οΥ ἐλὲ Υ εγὼ ας ἐδιε Τ)αιῖνε. 

ΑΒ, παρασκευάζομαι. “1 ῬΥΘΡΑΥΘ ἴΟΓ ΤΥ 56} 1 --αἱροῦμαι. “1 ΘῃοΟ56 

ΤΟΥ τη 561{"--ἀφαιροῦμαι. “41 [ΚΘ ΑὙΤΔΥ [ῸΓ τ 561 --αἴρομαι. “1 
[ΚΘ ὉΡ ΤῸΓ τηγβεῖζ." --μισθοῦμαι. “41 ὨἶγΘ [ὉΥΓ τηγϑ6]{.-- ἄγομαι 
γυναῖκα. “1 ἴΔΚ6 ἃ ΨΥ 8 [ῸΓ ΤΥ 561, 1 ΓΊΔΙΤΥ.---βουλεύομαι. “1 

δῖνθ δᾶνίοθ ἀπίο τυ Ὁ 1 ἀ6] 1 οταΐβ.- --λείπομαι μνημοσύνα. “1 
ἰθαᾶσῦθ τηθιηυδ}5 ΓῸΥ τυ 561." --καταστρέφομαι. “1 Βυθᾶάᾳθ ΤῸΓ ΠΥ - 

1 Κιλπεν, Θτ. Οτ., ᾧ 362, δεᾳ4.}» 13, 5εᾳη., εἄ. εἴ. ὁ 
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561{"---τίθεμαι. “1 18Κ6 10 ΤηΥ5 61 1 αὐορί.---ϑο, ϑεῖναι νόμους, 
“ἸΟΤΗΔΚΘ Δ Ὸν5 ΤῸΥ ΟΠ 65 ;᾽ ϑέσθαι νόμους, "" ἴο τῆᾶκθ ᾿ᾶνγβ ὈῪ νυ μϊ ἢ 
ΟΠΘ᾽5 5610 15 θουπα δἷοπρ ννἸἢ ΟΠ ΘΥΒ.᾽" 

Ἡθηοθ {Π67Θ 18 ἃ ἀἰδγθποθ Ὀδίννεθη η6 δοίϊΐνθ δηὰ τηϊἀά]θ βθῆβθ 

ΟΥ̓ ΒΟΙΏΘ ὙΘΙῸΒ ; 1Π| αἴτεον ἱπαϊοαϊίησ [πᾶὶ (6 δοίίοη οὐ ἔῃ 8 υϑυὺ νγἂϑ 

ῬΘΙΟΥΠΊΘα ΤῸ ΟΠΘ᾽5 οὐ Ὀθπθῆϊ, ἀπὰ ἔἤμδθποθ βρη γίπρ 16 ΘοΥτο- 
Βροπάϊηρ ΟΟὨΙΓΔΙΥ͂ ἴ0 1Π6 δοίΐγθ γὙοΐοθ; 88, λῦσαι, ““ἴο 5εῖ ἔγθο ;" 

λύσασθαι, ““1ο ΥἈΠΒΟΠΊ."--χρῆσαι, ““ἴο Ἰ6πὰ ;᾽") χρήσασθαι, “ἴο θογ- 

τον." --ϑὸο, ἀραίη, χρῆσαι, ““ἴο αἶνθἂπ ΟΥ̓ΔΟΙΘ ;᾽) χρήσασθαι, “ἴο δοη- 
8}: δῃ ΟΥ̓8016.᾽".---τῖσαι, “ το ΡΥ ;᾽ τίσασθαι, “ ἴο Ραηί 5 1) ἐπ δοίῖνα 

5 σηιἐγ βοΐ 1656 ΘΧδτρΙ6Β5 {Π6 σῖνϑυ ἢ {116 τηϊ 6, (ἢ6 τϑσθῖνου. 

ΓΒ ΤΩΔΥ͂ ΔΥΪ86 ἴγόϊη 16 τεσερεϊος ποίϊον ῬΥΟΡΘΥ (0 1η6 τηΐᾷα]6 υϑτῦ. 

8. Τῆε ““ϑε1{᾽ βέαπαᾶς ἰο ἰδε Ῥεγῦ α5 (δε Αεςοιδαιίΐοε. 

5, ἐπιτιθέναι, ““ἴο ΡΙ46 6 ἀποΙΠ 6 Υ ο ;᾽ ἐπιτίθεσθαι, “το Ῥῖδο6 ΟΠ Θ᾽ 

86 ]ὕ οπ,᾽ ἴο αἰΐδοκ. --- χράω, “1 σῖνγθ ΟΥ ΔΡΡΙΥ͂ ΔποίΠ  Υ ΡΘΥΒΟΠ ΟΥ 
ἐπΐπρ :᾽ χράομαι, “1 δσῖνγΘ ΟΥ̓ΔΡΡΙΥ͂ ΤΥ 56} 0 ἃ ἰὨϊηρσ.---τρέπω, “1 
[ὈΥῚ ΔΠΟΙΠΘΓ :᾽) τρέπομαι, “1 ἴυγῃ ΤΥ̓Ξ6ΙΓ,᾽ - λούω, “1 γα 5} 8δῃ- 

οἰΠΟΥ ;᾽ λούομαι, “1 ΜΥΔ5ἢ ΤΥ 561 1 θδ.}6.---ὠοαπέχω, “1 ΚοΘΡ δῆ- 

οἴου ΟἹ; ἀπέχομαι, “1 ΚΕΕρ την 561 1 γοίγαϊη.-- 50, ἀπάγξασθαι, 
“10 δὴ ΟΥ̓́Τ ΓΟΙ16 ΟΠ 6᾽5 561, --τήκεσθαι, ““ἴο τηοῖς ΟΠ 6᾽8 561 ἀΥΤΑΥ,᾽ 

ἴο Ρἰπε.---ἐγγυᾶσθαι, “ἴο φΙΘάσα ΟΠη6᾽5 561." ---φοδεῖσθαι, ““ἴο εΥΤΗΥ͂ 
ΟΠΘ᾽5 561 10 ἴδαγ.---φαίνεσθαι, “ ἴο ΒΟΥ ΟΠΘ᾽Β 861ζ,᾽} ἰο ἀρρθ81.-- 
ἀπαλλάσσεσθαι, ““ἴο ΥΤΟΙΠΟΥ͂Θ ΟΠ Θ᾽ 5 561.) [0 ἀδρατί. 

᾿ ὡ ᾿ 
4. Τῆς ““561{᾿ βίαπᾶβ ἰο (λε υέτὺ ας α Ῥτοποπιῖπαὶ Αἀ)εοιῖοε. 

ΑΒ, ὀνομάζεσθαι παῖδα, “ἴο 6811 ἃ ραΙΒοπ ἰδ Βθὴ ;᾽ κείρεσθαι τὴν 
κεφαλήν, “ἴο 5ιᾶαγα ὁπθ᾽8 οὐὐῃι Πποδῇ ;᾽᾽ γίπτεσθαι τοὺς πόδας, “ἴὸ 

5 ὉΠΘ᾽5 ΟΥὟΠ ἴδοι" (νίπτειν τοὺς πόδας, “το υὐϑὲὶ δ ποῖ ΠΥ 5 

[δο1}; τύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, “10 Ὀδαΐ Οη6᾽5 ΟὟ ᾿ι688,᾽ ὅτο." 

: ΠῚ. Βόπη6 τηϊἀ 6 γϑυῦβ μανθ 1Π6 ᾿Ιά68 οὗ 561 Γ 1ἴὴ τῆοτϑ ἔπδη ΟΠΘ οἵ 
{656 τοϊατίοπϑ, πῃ νυ] Οἢ 6456 ΤΠΘΙΓ ΒΘ Π56 σΘΏΘΓΑΙΥ αἰ ΠῸῚ5 δοοοτγά- 
ἰηΡῚΥ ; 85, αἔρομαι (ἢ ἐπ6 ἀσουπαίϊνθ), “1 ταῖβϑ τυ βοιῦ;" θαῦ ἢ 

1Π6 ἀαϊῖνο, “1 [8 ΚΘ οἢ Οὐ ΤῸΥ την βοῖζ," ΟΥ̓ δἶβθ {η6 ἰά6δ 5 [Π:6 ΒΆΤΩΘ, 
(ποιρὶι τ ΒΘνΟΓΔΙ ρᾶτίβ οἵ 11 βίαπά ἴῃ ἃ ἀϊδεγθηῖ το] αιΐθη : 88, τίθεμαι 
(στ 18 δοσυβαῖϊνθ), “1 ΔΡΡΙΥ ΤΥ 56 ἰο,᾽) 1 δάορὲ ; τίθεμαι (Ὁ 

([η6 δαίνθ), “1 ΔΡΡΙΥ͂ ἕο τηγϑβοῖζ᾽) 1 δᾶορῖ; μεθίεσθαι, “ἴο τοίηοῦθ 
ΓΩΥ̓ ΒΘ ΙΓ ΤΤΌτη,᾽ ΓΟ] ονγεὰ ὈΥ ἃ σϑηϊίνθ ; μεθέεσθαι, “ἴο ΤΟΙΏΦΥΘ γι. 
τυ 561 (ΟἹ]ονγθά ὈΥ͂ δὴ δοουβαίίνθ, ὅσο. 

ΓΙ. Α5 106 Ῥούβοῦ ἘΟ οᾶι565 ΟΥ 8]ΠΟΥ5 δη δοίϊοη ἰο 86 ἀ0η6 ἵν 
οἴϊθη οοποοίνϑα οὐ βρόκθῃ οἵ ν Ἔ ἢ6 ἀϊᾷ 1ξ Ηἰτηβοῖῦ, ἐπ)» ἰάθα 8 76 
; Ν 
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ΠΌΘΠΕΥ ΔρρΙἰοἃ ἴο τη 416 γϑυῦβ, ἢ {Π6 δαάϊτϊο 8] ποίίοη οὗὨ 15. Ὀ6- 

ἰπρ' ἀ0η6 ῸΓ Ὠΐβ Ἔδβρθοῖὶαὶ θθηβῆϊ, 5ὸ 1παΐ {6 βυῦ)]θοΐ οἵ 6 σϑυὺ Π85 
Ὁ ῬΘΟΌΠΙΔΥ ΡΘΙΓΒΟΠΔΙ ᾿ἰπίθγεβί ἃηα δηχίθέυ {πϑγθίη. Τῆι, διδάξασθαι, 

“ἴο σᾶυβθ ἴο ὃ6 ᾿ἰηβίγαοίβα :᾽ κείρασθαι, “ἴο σαι 86 ἴο Ὀ6 5ΒΟΤῊΗ :᾽ 

γήμασθαι, “ἴο δἰνΘ ἴῃ ΤηδΥΥΤΑΡΘ ;᾽ ποιήσασθαι, “ἴο 681156 10 θ6 πι866 :᾽ 

γράψασθαί τινα, ““ἴο σαυ6 ἃ ΡΘΙΒΟΠ᾽Β ὨΔΙΩΒΘ ἰ0 Ὀ6 Θῃΐογθὰ ὈθίογΘ [Π6 
. ἡαάρσο,᾽ το δοουβθ. 

Ὑ. ΤΗΐϊβ 56η88 οὗ οδυδίηρ 0 Ὁ6Θ ἀοπ68 5 σΘΏΘΓΔΙΠΥ τοργοβθηίθα δ5 

ἀὐϊβίηρ ἔγομι 1ῃ6 ΡοΟυΟΥ οὗ {Π6 τηϊάα]6 νϑυὺ; θυΐ ψ)}6 566, θοΐῃ ἰπ ἴδ 6 

ατθοκ δηά οἴμοὺ ἰδῆσθδραβ, [Παΐ 1 15 ΤΠΘΥΘΙΥ ἃ [ΤΠ] οὗ ΘΧρυ ββίοῃ, 

δηἀ Δρρ]6α πὸ 1655 ἴο δοῖϊνθ ἴῃδη ἰο τη ἀ]6 σϑυθβ, δηᾶ, ἐΠΘγθίουθ, 
δ ποῖ ὃ6 5αϊά ἴο ἀτῖβθ τοι 1ῃ6 τηϊα]6 νϑτῦ, ᾿πουσὶ {Π6 τηϊά 16 

γϑιῦ βοιηθννῃαΐ Ποὶσῃίθηβ (06 ποίϊοῃ οὗ ρϑυύβοηδὶ ἰπίθγθϑί ἴῃ [86 

᾿δοίίοῃ. 
ΥἹΙ. Μδηὴῦ σνϑυὺβ δχίβί ΟΠΪΥ ἴῃ {Π6 ταὶ ἀ]6 νοὶοθ (Περοπεηέβ) ; ἂπῦ 

του σῇ νγα οδῃ ποῖ ἀΐβοθυῃ 1ῃ6 δχδοί σϑδῖίοῃ ἴῃ ϊοῆ 1ῃ6 ἰάθα οὗ 

561 βίδηδβ ἴο {86 δοίϊνϑ ποίϊοῃ οὗ {Π6 νϑυῦ, 85 ἴῃ 8 δοῖϊνο ἔΌΤτη 15 ΠῸ 
ἸΟΏΘΘΓ ἰη δχἰβίθποθ, γαῖ {ΠΘΥ͂ ΓΠΟΒΕΥ ΘΧΡΓΘΞ5 Ποίϊοη5 ἴῃ Ὑ ΒΙΟἢ 56] 

15 ὙΘΙΥ ΠΘΔΥΥ ἱπίθγαβίθα : 5ΌΘἢ 85, δέχομαι, ἡγέομαι, ἥδομαι, μαίνομαι, 

αἰσθάνομαι, μάχομαι, ὅτα. 
ὙΙ1. Τῆσθ τοῆδχίνθ 5θῆ86 οὗ [Πη6 στη α]6 υοΐϊοθ ἰ5 οἴϊθηῃ 50 νγϑδκ 

(Πδΐ 1 18 ΒΟΔΤΌΘΙΥ αἰβοθυύη 16 ὈΥ υ5. 1 ΠΟΘ ΌΘΠΕΥ οοηβίϑίβ ἴῃ 1Π8 
ποίϊοη οὗ ἀοίϊηρ δῃ δοίϊοῃ πῃ νυ 16 8.6 Θ5ρθο Δ} ἰηΐθγθβίθά, ΤῸΣ 

ΟἿΓ οὐ σοοᾶ ΟΥ̓́ΠαΙΊΩ, ν᾽ Ὠἰοἢ νγ6 ἀο ποῖ Π5ΠΔΠΥ ΘΧΡΥΘΒΒ; 88, ῥηξά- 

μενοι φάλαγγας, “ΤΟΥ {Π 6] δἀναπίασθ :᾽ ποιησάμενος τὰς ΤΜΕ, μά “πᾶν- 

ἴησ τηδάθ ΤῸΥ ΠΙΤη56]Γ ἃ ΠΥ. 

ὙΠΙ. Ηξποβ βογηβίϊηββ {Π86 ΡΘΥΒΟΠΔῚ Ῥγοποῦῃ 15 ἀβθὰ ψνἱ ἢ 116 

τη 416 υϑὶῦ; 85 ϑορῆ., (Εὰ. Τ΄, 1148, ἐμαυτῷ ϑρεψαίμην : Επτίρ., 

Ηεὶ., 1806, τρύχου σὺ σαυτήν, ο. Απά, ἀϑδΐη, 16 τηϊάἀ]6 ποιίοῃ 15 

ΒοΟπΊΘἑΙ 65 ΘΧργθββθᾶ ὈΥ 1η6 ποίεε νεὺῸ ἃ πα ΡΘΥβοπδὶ ΡΥΟΠΟΌΗ : 

85, Πεπιοϑβέϊι., Ὁ. 32, δύναμιν κατεσκεύασεν ἑαυτῷ. ὙΜΊ Βοῖηθ νϑγῸ5 

τ ἷϊ5 ἰβ αἰννδὺβ {ῃ6 οᾶβθ; 85, ἀπέκτεινεν ἑαυτόν, ποῖ ἀπεκτείνατο ; 

ἐπαινεῖν ἑαυτόν, ποὶ ἐπαινεῖσθαι ; ἀπέσφαξεν ἑαυτόν, ποΐ ἀπεσφάξατο. 

ΙΧ. [Ιη {π6 Ἠοπιουῖὶς δπα ροβί- Ηοϊηθσὶς ἀἰαϊθοῖβ, {ΠῚ 6 ΟΟΟῸΥ ΤΠΔΗΥ 
1 γδηβ εἶν γο 5, Θ5ρΘο ΠΥ 1Π056 ἡνὨΪοἢ ΘΧΡΙΘΒΞ5 ἃ ρϑσοθρίϊοη οὗ 
1ῃ6 τηἰπᾶ ΟΥ {6 Β6η568, ΘΙ ΓΠΘΙ ἴῃ 1Π6 τηϊαα]6 σοϊθθ ΟὨΪΥ, ΟΥ ἴῃ {Π6 

τηϊ 16 85 ὑγῈ}} ἃ5 1Π6 δοῖῖνθ ; ὑν ἢ} 16 1Π6 Ἰα΄ΘΥ Υ Ι ΘΥ5. 56 [86 ΌΥΠα 

ἴπ ὡ; ΜΒΙΟΝ ΘΟΠΗΎΤΩΒ 1ῃ6 Ποίίοπ {Ππᾶΐ {Π 6. πη] 4416 ΤΟΥ̓ΠῚ νγὰβ οτὶρὶ- 
ΠΑΙ͂ 16 ΡΙΌΡΘΓ. Ἔχργδββίοῃ οὗὨ Ἰπιγαηβίεϊνα πᾷ τεβθχίῖνα ποίίοηβ. 

Απά ψἤθη (ἢ 6 Ἰαΐθυ ΟΥΠῚΒ 'π ὦ ἃτΌ56, ἰδ [Ὁ] ονγϑὰ ἐῃαΐ γδην ἰηΐίγδῃβ- 

ἰτἶνβ νου νγοῖα θὰ ἴῃ Ὀοΐῃ ἰοττὴβ νυ Ποὰϊ Δ ηΥ αἰΒΈΓΘΠΟΘ οἵ τηδδη- 

ἰπρ; 85, 1]., ἵν. 331, ἀκοΐετο λαὸς ἀῦτῆς, ἕο. 80. Ὑ6 τῇδ  δοοουπὲ 
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ἸΟΙ͂ ΤΩΔΗΥ͂ γοτῦβ ανυΐη ΒΟΙΏΘ ἴθη568 ἴῃ 1:6 τηϊἀα]6 ΤΌττη, Θβρθο δ 

1826 Τυΐυγ6 ; 88, ἀκούω ἀκούσομαι ; διὰ {656 δἰτηοδί δἰννυ 5 ἜΧργθ88 

8ῃ δοίίοη οὗ {8 τηϊπὰ ΟΥ̓ 1116 Βθη8685. ΤῊΘ τΠΟΥΘ ἰἰπηϊτοὰ ὑδᾶ6 οἵ 
ΡΓΟΒΘ σΘΠΘΓΔΙΥ δαἀορίθα Ὀὰϊ ΟΠ 6 ΟΥ̓ 1:6 ΟἾΠΘΙ οὗἁ ΒΌΘΙ [ΌΓΓΩΒ, οΥ υδοὰ 
θοίῃ ἢ ἃ ἀἰδγθησθ οὗ τηθδηΐησ. ϑοΠ6 δὺΘ Τθυπα, Πού υοσ, νυ ἱτἢ 

δοίη (Ὀτη5, νοΐ ΔΩΥ δυοῃ αἰ δυθησθ, ούθῃ ἴῃ Αἰτο ΡΓΟΒ6; 88, 

καλλιερέω, ---ομαε ; εὐδοκιμέω, ---ομαι ; στρατοπεδεύω, --τ-ομαι. 

Χ, τοι 1ηϊβ ἰη γαηβιεϊν το οχίνθ ἴογοθ οὗ {86 τηϊάἀϊθ, ἃ στθαὶ 
αἰβδγθηοα οἵ τηραηὶηρ ἃγβ68 Ὀθίννθε πὸ δοίϊνθ δηὰ πη ἀϊθ Βθη568 
οἵ Βοιη8 νϑυῦβ, ἃ ΒΘΟΟῃ  ἀΔΥΥ 56η86 μᾶνίησ θδθ δἀορίθα ἴγοϊῃ 1Π|6 Γα- 

βοχίνγθ. ΤῊ δοίϊνθ ἔογιη βἰσπίῆθβ δ δοίΐοῃ 85 οὐ᾽θοίϊνο, μαὲ 18, 

νοΐ ΔῺΥ Ταΐδγθμοθ ἴὸ ἴπ 6 βυθ7θοϊ ; ὙνΒ116 186 τηϊ 16 ΘΧΡΥΌ55685 

1:6 Βᾶτὴ6 δοίίοῃ 85 βυῦδ)θοίίνο, ἐπαΐ 15, νυν ἢ Θβρθοίδὶ γϑίθγθησθ ἴὸ τη} 6 

τηἰηὰ οὗ (Π6 βυῦ])εοῖ ; 85, σκοπεῖν, “το ἸΙΟΟΙ αἱ ;᾽) σκοπεῖσθαι, ““ἴο ἸοοκΚ 

τη Δ} }Υ,᾽ 10 ΘΟηΒΙα6Τ.--- τίθεσθαι, ““ἴο ΡΙασα θΘίογθ ομθ᾽Β ταἰπά,᾽" 10 

(ΒΙΠΚ. -- λανθάνω, “1 Θβοᾶρθ ποίϊοθ ;᾽ λανθάνομαι, “1 ΘΒΟΔΡΘ ΙΩΥ͂ 

Οὐ πΟίΪο6,᾽ 1 [ὈΥρΘί. --- ϑύειν, ““1ο Βδογίῆοθ ;᾽ ϑύεσθαι, "“ ἴο 5δοτί- 

θ66 νυ ϊτἢ ΒΟΙῚΘ ραγιου]Γ Οὔ] Θοΐ, ΓῸΓ ΟΠ Θ᾽ 56}, ἴο ἱπβρϑοῦ 1ῃ6 Θηίγα 8 

ἰῃ ογάθυ ἴο δβοθγίαϊη {86 Γαΐογθ.--- ποιεῖν λόγον, “ἴο ΨΥ]16 ἃ ΒΡΘΘΟῺ ;ἢ 

ποιεῖσθαι λόγον, "" ἴο ἀΘΙν 6 Γ ἃ ΒΡΘΘΟΙΝ,᾽ ἴο ΒαΥδηΡΊΘ.--- σπένδειν, “ἴο 
ΡΟὺΓ ουΐ ἃ ᾿ἰθαϊίοη ;᾽᾽ σπένδεσθαι, “" ἴο τηᾶΚθ ἃ ἔγισθ.᾽" 

ΧΙ. ΤῈ αἀἰδβεϊποίίοη γϑίδυγθα ἴο ἴῃ 1Π6 ρΡσθυϊοῦβ ραγασταρὶ ἴβ8 ΥΘΥΥ͂ 
τηδυκϑὰ ἴῃ 1Π056 γϑυὺῦβ ἴῃ εύω νιοὶ, ἴῃ. 16 δοιῖνθ, ἢᾶνθ ΠΙΘΓΘΙΥ͂ ἢ 

ἰῃίγαηϑ εἶν 6 56η56 οὗὨ θείηρ ἴῃ ἃ βἰαϊθ, νυν Ὦ}}6 1ῃ6 τη 16 5 σηϊῆθ5 τὸ 
δοῖ 1ῃ6 ρΡαγί οὔ δυο; ἃ ομαγδοίθυ, ἰο ᾿ἶνϑ ἰπ Βυ οὶ ἃ βίαϊϑ ; 85, βλακεύω, 
5311 8τὴ 1616 ;᾽ βλακεύομαι, “1 Ὀδᾶνθ ἰά]γ.""---πονηρεύω, “1 ἀἴὰ τνῖοκ- 
εἀ ;᾽ πονηρεύομαι, “1 ὈθῆανΘ ν»]οΚοαϊγ.""-πολιτεύω, “1 τὰ ἃ οἰξί- 

Ζ6ῃ ;᾽ πολιτεύομαε, “1 ᾿ἷνα 85 ἃ οἰϊίζβϑη." Απάᾶ,65 186 τι ἀ]6 56π58 

Οἵ Βιοιι νϑυὺβ ἰ8 186 τῇογΘ Θομρὶοίθ δηὰ βχργθββίνθ οὗ 16 ἱννο, ἰΐ 15 

ΓΊΟΓΘ ΘΟΙΩΙΏΟΠΪΥ 568 ἰῃδη [ῃ6 δοίίνο; 48, εὐτραπελεύεσθαι, ἀκρατεύεσ- 
θαι, ἀνθρωπεύεσθαι, ὅτο.; ΜὨ1}6 ΟἰΠΕΥ5, νυν οι ΟὨΪΥ͂ ΘΧΡΓΘ55 ἃ δίδίε, 
δηὰ ηοΐ 1Π6 τηδηΐδ] Ομαγδοίου ἱτηρὶ θα ἴῃ {Ππαΐ βίαϊθ, ἀγθ υβθα ΟΠΪΥ ἴῃ 
186 δοῖίνθ ; 88, πρωτεύειν, ἀριστεύειν. 5.0 8}} ἀογίναιν 65 ἰτοπὶ βυῦ- 

Βίδητνε8 ἴῃ εύὕς ; 85, βασιλεύω. 
ΧΗ. ΤὮθ τϊά 16 ἀογιναινεβ ἱπ ἔζρει οοΥγδβροπὰ ἱπ τηθαπίηρ ἰο 

(8056 ἰῃ εὔομαε ; 85, χαριεντίζομαι, “1 δοῖ ΟΥ̓ ΞρΘδΚ νν 1 στᾶςθ," ἄτα. 
--ο-Ο ὐκκίζομαι (ἴτοτα ᾿Ακκώ, [ῃ6 παιηδ οἵ ἃ οοποοί θὰ ννοπιδη), “1 ἀγθ88 

ΒΟΥ." ὙὍὙΠ6 ἀογίναις γ85 ἔγοια πδίοπδ] ΠδΙΏ65 ἱπ ἔζω ὨᾶγΘ πὸ πιἰά- 
ἀ]6 ἴοσπι ; 848, Δωρέζω, “1 νΘ ΟΥ Βρθᾶκ Κθ ἃ ογίδη." 

ΧΙΠ. ΤΉθτθ ἰβ ἃ ρθουν γοῆθχῖνθ 56η56 δρρτοργίδιθὰ ἴοὸ 1ῃ6 τηϊά- 
ἀ16 ἔογηβ οὗ βοζηθ υϑυὺῦβ, Ἢ Ὠοἢ ΒΘΘΠ5Β ἴ0 ἴᾶΥΘ Ἁγίβθῃ ἔγοῦ 16 8ἃΓ- 

ΟΪΥΑΤΥ ὑϑᾶρὲβ οὗ Ἰδησίᾶρθ; 85, αἰτεῖν, “10 8Δ5Κ [ὉΓ ἃ οἱῆ ;᾽ αἰτεῖσθαι, 
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“ἰρ 5} ῸΓ ἃ ἰοδῃ.""--- γαμεῖν, “ ἀμδετε τπότεπι ;᾽" γαμεῖσθαι, “πμϑετε.᾽" 
50 τεκεῖν, ῬΥΟΡΘΙΥ οὗὨ 1Π6 τῃοΐποσ ; τεκέσθαι, ῬΓΟΡΘΙΥ͂ ΟΥ̓ 1η6 ἴδ- 

Π6Ὶ, ὅζο. ᾿ 

ὕε οὔ εἶς Μιαάϊε Εογηι ἐπ α Ῥαξδδῖυε ϑεηδε. 

Ι. Τὸ ἰβ Ῥσόοῦδ1]6 1Ππαΐ ΤΩΔΠΥ͂ ΟὗὨ 1Π86 ΓΟΥΤΏΒ ὈΞΌΔΙΪΥ͂ 8116 ἃ Ρά55ιγ 6 

ἃγ6, ἴῃ τ Δ] ΠΥ, τα 4416, ἀπὰ τπαῦ 16 ΟΠΙΥ͂ ΤΘΔ] ΡΆ55ΙΥ6 (ΌΥΤῚΒ ἅτ [88 

[αἴατα πᾶ δοσὶβέ. 

1. Τὸ ῥῦουϑ 115, γγ8 ΠΠΔῪ ΟΌΞΕΥΥΘ, 
Εἰτεὶ. ΤὨδς {Π8 Ῥαββῖνθ ποίϊοῃ 15 ΠΘΑΙῪ Δ]}16ὰ ἴο [Π6 Τοῆρδχινο, 

85 ἴῃ θοίῃ {ῃ6 βυθ)θοὶ 18 τεργοβθηϊθα 85 τϑοθίνίπηρ ΒΟΠΊ6 δοίϊοῃ 

1ο 11561{---ἰῃ 1η6 τοαῆοχῖνθ τοι ἰΐβ6! π᾿ 1Π6 ραββῖν ἔτοση Δ ΠΟΙ ΠΟΥ; 

80 1Πΐ ΟΥ̓ ΠΔΠΥ, [Ὁ ἰβ ΡΓΟΌΔΌ]6, ΠΟ ἀοοαγαίθ ἀἰβιεϊποίίοη σνουἹὰ θ6 

ἄγανγπ Ὀοένγθθη γῆδὲ ΤΥ 6 ΟΔ]16α 1η6 δοοϊάοηῖβ οἵ 186 ποίϊοῃ, 

ΟΥ 5βίαϊθ, ϑν ἢ116 1ῃη6 Θββϑῆδδ οὗ ἴΐ, {πΠ6 τεοϑὶνησ ΒοὰΘ δοίη οἡ ἴΐ- 

56 1ζ, σϑιηδϊπθα 1ῃη6 βδῖηθ. ἀπά {ὴ6 ραββίνθ ποίϊοπ θη οοη- 

σεἰνοὰ οἵ 85 ἃ βουΐ οἵ τϑῆδθχίνθ, νγουἹὰ θ6 γσθργθβθηΐϊθα ἴῃ 1Π6 τϑ- 
βοχῖνϑ ἔοστη. 

ϑεοοπάϊν. ΤΏΟΞΘ τ ἀ]6 ΤΟυτὴ5. (Τΐατα δπα δουῖβί) τὸ ΒΟ 
{Ώ6 γ6 ἅ16 σουσθϑροπαϊηρ ΓΟΥΤΩΒ 'π {Π6 Ῥάββίνθ, Πα ΥΘ ΡΥΟΡΘΙΙΥ͂ 8Ι0Π6 

ἃ τοῆδχίνθ τηθαπίηρ. 

Τλγάϊψ. 6. 586 ἐπδΐ 1656 ἃγ6 Του α ΠΌΠ 1Π6 δοίϊνθ ὈΥ 18 
δααϊτίοη οἵ οογίαϊῃ οπδίηρσβ, γν ἢ }]6 16 ΤΘΔΙΥ͂ Ραββῖνθ ἰθη565 816 
Τοττηθα αἰ ΠΥ ΠΕ ; 50 1Πδΐ ἰδ 15 Ρσοῦδῦ]8 τμαὲ 1η6 ΟἾΠΘΥ [6 Π565, 

ἈΒΌΔΙΥ ἰΘυτη α ραββίνθ (ργεβθηΐ, ἱτηροτίδοϊ, ρογίδοϊς, πᾶ ρυρϑυίδοϊ), 

ξοτιηθα ὃν 1Π6 δϑαϊῖοη οὗὨ ἐῃ6 βᾶτηθ δπαϊηρσβ, δπ 564 ΥΟΥΥ ΠἔῸ- 

4υΘΠΏΥ, ἱπαθϑά, ἰπ ἃ τοῆθχῖνθ 5656, 8.6 ΕΚ νν56 ΤΠ τοῆθχίνθ 

ΤΟΥΤΩΒ ; {Π6 }Ὑ 056 85 Ῥᾶββίυβδβ δ. βὶπρ ἔγογῃ 1πῸ ΔΠΠ πὶ ἐν Ὀθίνγθαη 1Π8 
Ραββίνθ δηὰ σϑῆθχίγθ ποίϊοπβ, ἀπά 1η6 νγδηΐ οὐ ῬΥΌΡΘΥ Ῥββίυθ 

ΤΟΥτηΒ. ι 

5 1Π6 ρΡδββίνβ ποίΐοῃ οὗ τϑοαϊνὶηρ ἴτοπὶ Δ ΠΟΙΠΘΥ θΘΟΔΠῚΘ ΤηΟΤΘ 

ἀρῆπαά, 1Π6 ἔουτη Ὑν ΠΟΥ ΌΥ ἰδ τὰ δΙγοδαν δχργεββθᾶ 511] σϑρτθ- 
Βϑηΐϊϑα ἴΐ ἴῃ τηοβὺ οὗ 1ῃ6 θη5685 ; Ὑγ} 6 ΓῸΥ 115 ΤΟΤΘ δοσυγαίθ ἀθῆ- 

πίοι ἴῃ ραβὲ δηᾶ ζαΐῃγ6 ΕἰΠ|6, ΓΘ 5}) ΤΌΥΤΩΒ ὑν 6ΓΘ σα] ΚΙΥ ἱπνθηϊβᾷ, 

ΡΑΓΙΕΙΥ͂ ἔγοσα π6 τη α]6, ρατεὶν ἔγοση 1Π6 δοίϊνθ. 850 1ῃ6 ϑοαυοηὶο 

Ιδησύασθ ἢὰ8 0 Ῥαββίγθ, θὰ} 565 {ῃ6 ταῆδχίγν ; ἀπ 1Π6 ϑΘϑπβοσὶ 

85 ἃ ἔγδῃβιεῖν ἔθτη, ἀπ ἃ τϑῆρχινθ, ἰῃ 6 δπαϊηρβ οὗ νῃϊοὶ 1αΐ- 
ΘΙ 86 υ868 0 ΘΧΡΙΕΒΒ {ῃ6 ραββῖνθ, νυν ῃϊοῖ 15 ἀἰβείη σα βη 6 ἔΓΟΤΌ 
1Π6 Το ΗΘ ΧΙνΘ ΟΠΙΥ͂ ΕΥ̓͂ {Π6 ἃ αἰ τἴοπ οὔ 7α ἰο [Π6 τοοί οὗἉ {Π6 γὙϑτῶ. 



ἘΧΟύΚΒΌΒ Ιν.- τον ΤΠῈ ΗΟΜΕΕΙΟ ΒΌΡΕΙΧ φι. 495 

ΕΧχΧουκϑῦϑ 1Υ. 

ΤΗΕ ΗΟΜΈΚΙΟ ΒΌΓΡΕῚΧ φι οὐ φιν 

Ι. Τῇ 1Π6 Ηοχηοτῖς Ἰδησύασο, 6 ἤπάᾶ, θθβίἀθβ 8 στο ΌΪΔΥ σᾶβ6- 
55η8, ἃ 5118}} δἀνυθυθίδὶ νγογὰ, φέὲ ΟΥ̓́φεῖῦ, Ἡν Ὠἰοῖ ΑἰνναΥ5 δἰΐδοῖιθ5 ᾿ξ - 
8ε1{ το ἃ βυῦθβίδῃενθ, δηὰ ΤΠΔΥ Ψ 1 φτοργί θῖν, ἐπουθίοσθ, ὃ6 τουτηθὰ 

ἃ Βυ Πχ. 

Η. ὙΠΐ8 βυ Χ, ΡΥΟΡΟΙΥ͂ ἀπα οΥσί ΠΑ} Υ, μδὰ 1η6 τηθαηὶπρ οὗ “ἴῃ 8- 

ΡΪΔ66,᾽ ΟΥ ““ὙΠΘΓΘ,᾽ ΚΘ 1Π6 Παίέσιι ἰοσαϊϊα; Ὀὰϊ νγαϑ αἰπογιυνατὰ ὑβθὰ 

[0 ΘΧΡΓΘ55 186 ΟΥΠΘΥ ΤΟΙ ΔίΙΟΠ5 οὗ ἔΠ6 ἀδίίνθ, πϑιηοῖῦ, μαι οὐ τὴ ἢ α- 

ἐϊσιβ Ἰπδιγωπιεηίαϊϊα ; ἀπὰ, ἴῃ σοηηθοίίοι τ Ργθροβί θη, ἱξ σουϊὰ 

ΘΥ 6 186 ὕροη 186} 1Π6 πποιίοηβ οὗ 1Π6 σεπίέϊσε. 
ΠῚ. Τὸ ἀρρθᾶγβ ἰο μᾶνϑ θϑχϑγοϊβϑά, ἰῃ [86 ΘαυΎ Ἰαησύσρθ, ῬγΘΟΙ ΞΕΙΥ 

1Π: ΒΆ1η6 ΟΥ̓ Ο6 85 1Π6 Ζ,αεὴπ αὐϊαέϊοε; 5ῖποθ ἰδ Πϑυϑυ, ΚΘ τη ΤΌ ΪΑΓ 

ἀαίϊνο, ἱπαϊσαΐϊθα ἃ ρθύβοπηδὶ οδ]θοῖ, ἀπά, ἐῃϑυθίογθ, ννὰ8 πϑύϑὺ δὐάϑὰ 

ἴο παιὴθβ οὗ ρϑύβοῃβ ; δυΐ, εκ 1η6 1,διΐπ δϑϊαινθ, ἀρροατθὰ οἰ  Υ 

ἃ5 Ιροαὶ ΟΥ Ϊπηδίτιιπιεπίαϊ ; πὰ ΘΟΠΒΘΕΒΘΠΙΥ, 8|50, ἰῃ σοηῃποοίΐοι 

ἢ ργθροβιἐοπβ, γ᾽ ἢ οἢ, ἴῃ 1η6 1,δἰἴη Ιαησύᾶρσθ, σούθύῃ δῃ δυϊα να 
ο836. Τῆυ8, Ἰλεόφι κλυτὰ τεύχεα, “ αὐ {Πῆϊπι."---Οἀ., χὶϊ., 45. πολὺς 

δ᾽ ἀμφ᾽ ὀστεόφιν ϑὶς ἀνδρῶν πυθομένων, "" απὰ α ἰαγρεΐεα» οὗ πιεπὶ τοιἴη ς᾽ 
μροπ δοηε5,᾽ ἃ. ξ.γ ὍΡΟΙ ὈΟΠ6Β Οὗἁ Οὐ θΓβ ψνῆο πὰ ἀἰδὰ Ὀδέογα ἐμθιη.--- 

ὄσσε δακρυύφιν πίμπλαντο, “ ἐϊΐξ εψε8 ἀτετε Πἰϊεά ερἱεὴι ἐεατ5." (1πϑίγα- 
τη ηΐ8] 6856.) ---Ἄναῦφιν ἀκένοσθαι; “ὁ τρατὰ οἱ ἤγοπι (δε 5)ιὲρ8." 1π 
1 Αἰΐη α παυΐδιι. 

Κεπιαγτὰ 1. ὙὟ͵αεο πηὰ 118. Βᾶϊὴη6 βῆχ ἴῃ {Π6 ϑ'απβουῖξ (ΠΔΙΠΊΘΙΥ, 

ὀλῖ, ἴῃ (ῃ6 ΡῬΙυταὶ δὲῖ5) ἃ8 ἂῃ 1πβίτυσγηθηΐδὶ βίσῃ ; δπὰ αἷβο ἰῃ 186 

1,Αἴίη ; δχοθρὶ ἐμαὶ ἴῃ {μ15 1Ἰαἱίϑυ ΙἸαησυαρθ δὴ ([Π6 ατοεκ φ) ομδηρα8 
ἱπίο ὃ; ϑὲ 85 δογίδο σουγθβροῃαβ ἰ0 γράφω ; ὀρφός ἴο οτδιι5, δια. ; 
δηᾶ {18 ὁ ὈΘΟΟΙΏ65 ποῖ ΟὨΪΥ ἃ ΓΠΔΙΚ οὗἉ (Π6 ἐἰοσαέϊοε, Ὀὰϊ 4150 οὗ τη 

ἀαιῖοε 1561, ἴῃ ἐεδὲ, τ δὲ, αἰἡ- δῖ, εἰἰτῖ- δὲ, ε1-δὶ, {ϊ- δὶ, αὐτιὰ ἴῃ 1η6 ρίαταὶ 

πο-δὶδ, πυο-δῖδ. 800, αἶ50, ἰπ 186 {πἰγὰ ἀδοϊοπβίοη, ἱπ 186 οπάϊησ 

ἐμ. ΤΠυ5, {π6 ϑ'δηβουῖξ πιαϊὲ ([ῸΓ πιαϑ]ι) ἈΠΒΎΥΘΥΒ ἴοὸ πολέ ; απ 
ἐμδλὲ ἴο εἰδὶ. 

Ἐεπιατὶ ἃ. "ΤῊΪ5 50ΠῚΧ φι ΟΥ̓́φεν 18 που δσ δἀ θὰ 0 ΔΥ οἴ ΘΓ Θᾶ50 
θυΐ 1πΠ6 Τραΐῖϊνο δπά Οθηϊίνθ ΤῊΘ Θχδτηρ 685 ΟΟΙΏΠΊΟΠΙΥ δ(- 
ἀυοεὰ οἵ 16 «ἀεοιιαίῖος νυ 1815 ἀρροπάδσθ ἃ16 5ΌΒΟΘΡΕθΙ6 οὗ ἃ 
ἀἰβετοπὶ οχρίαπαίίοθ. Τα, 'π Ηδβιοὰ (Ορ. εἰ ἢ)., 410), μηδ᾽ ἀνα 
θάλλεσθαι ἐς τ᾽ αὔριον ἔστ᾽ μα, τὸ τῖϑ τηυβὲ τοσατῇ ἔννηφιν 85 16 6 ἢ 

Νκ8 
΄ 



420 ΕΧΟύΚΒυΒ 1γ. --ῸΝ ΤῊΒ ΗΠΟΜΕΕΙΟ ΞΟΌΕΕῚΧ φι ΟΥ φιν. 

Δάν θΙ4}}Υ ; ΠΚ6 εἰσοπίσω, ἐς τρίς, ἕα. 8.0, ἰη ΠΠ., χΙΪ., 807, ἐπὶ 
δεξιόφιν ἢ ἐπ’ ἀριστερόφιν, [ῃ6 Ργδροβίοη 15 ΠΘΥΘ Ἰοἰπϑᾶ, ποῖ νυ τ 
116 δοουδβαῖϊνθ, θυΐ {Π|6 σϑηϊῖνθ. ΤὴΘ ΘΧΆΤΩΡΙΘ [ῸὉΓ ἐπΠ68 Νοπιπα- 

εἶϑε, ἴτοτη Ἠεϑβιοά (Ορ. εἰ Ὦ., 315), ὁδὸς δ᾽ ἑτέρηφι παρελθεῖν, σοη- 

ἐγδάϊοῖβ ἰ[56}[; ἑτέρηφιε 15 ΠΘΤΘ ““σοπίταγίο πιοίο." ((διεϊῖπρ, αὐ ἰος.) 

ΙΥ. ΤῊ 50 ΠΧ φὲ ΟΥ φιν 15 Του πὰ ὙΠ βυθβίδηϊινοβ οὐ 811 [ῃτθ8 
ἀδοϊθηβίοηβ, δηα 15 αἰνγαυβ Δρρεπαβα ἴο {Π6 Ὁπομδησθα βίθιη. 

Εἰτϑὶ ᾿εοϊεπδίοπ. Τὶ 15 υβϑὰ ΠΟΥ ΟΠ] ἴῃ 1Π6 5ΙΠση]αΥ: 1. 458 ἢ α- 

ἐἶσε; ἴῃυβ, ἀγέλῃφι, "τπ α μετὰ ;" ἀγλαΐῃφι, “εὐτξΐ, δεαιιίῃ ;)᾽ λεῖπε 

ϑύρῃφι, “πε [61 αὐ {με σαΐε;)" ἀμ ἦοϊ φαινομένῃφιν, “ αἰοὴρ «οἱ, ἐδ 
ἄαισπ δἰοισῖνρ τ{5 εἰ, ἃ. 6.7 ἱοσϑίῃεσ ὙΠ 1π6 ἢτβί ἄδννη ; κεφαλῇφι 
«λαθεῖν, “το ἰαζε ὃν ἐἶε πεα.) 2. Α5.ἃ Οεπῖϊῖοε (1, αἰῖη δ0]αεῖν 6), ἀπὸ 

νευρῆφιν ἰάλλειν, “ἰο δεπά γοτέϊ; ἤτοτα {δι6 οἰτῖη " (α πετυο) ; ἐξ εὐνῆφι 
ϑορεῖν, ““ἰο ἴεαρ ἤγοπι ἐδ σομοἶ" (ε σεδι]). 

επιατί. ὅση, ἴῃ οτάθυ ἴο ἀἰβι συ βῃ {Π6 ἀαίνα ΠΟΘΙ ἔτοτῃ 186 

ΘΙ νΘ, ἃ΄6 δοσυβίοτηθα ἴο υὐγὶΐθ ἴῃ6 ΦΌΤΓΏΘΥ τὶ {Π86 ἐ βυθ- 

Βοιθθά, ΟἿΠΘΙ ΟΥἶ65, ΒΟΥΡΘΥΘΥ, 816 οὗ ορίπίοπ ἐμαὶ φιί Οὐ φὲν 

[4 Κ65 1Π6 ΡΙδοθ οἵ 1Π6 οα56- ὁ παϊηρσ οὐ δχίοη. 

ϑεοοπά Π)εοἰεπβῖοτ. Τὶ 15 πἀβεὰ Ποῦ ἴπ Ὀοΐἢ [Π6 5ΙσΌϊαΥ δπα Ρ] ΓΔ]: 
1. Α5ἃ  αξῖσε; [ῃ05, παρ᾽ αὐτόφι, “τοἱε, ἐλπι ;)" ἐπ᾽ αὐτόφιν, ““ἀροπ 
ἐπι ;" δακρυόφιν, “αὐἰτῇ ἰεατε." 2. Α5. ἃ Οεπίίυε: ἀπὸ πασσαλόφιν, 
“[τοπὶ α ῬεΡ;" ἐκ ποντόφιν, “ οι οὗ ἐλ ἄδερ ;" ἀπ’ ὀστεόφιν, “ 7τοπι (ἦι 
δοπεϑ." 

Τατὰ Πεοϊεηδίοη. ΤΊ 15 ἀβθᾶ ΠΟΥΘ ΟΠΙῪ ἴῃ {Π6 ΡΙΌΓΑΙ, δπᾷ ΜΠ ἃ 

ΤΑΙΠΘΥ 51Π18}} ΠΌΓΩΌΘΙ ΟΥ̓ ΠΘυΪΘΥ Ξυὐβίδηεναβ, ἴῃ ος, σεπ. εος ; δηᾷ, 

θοϑβϑιάθβ {ῃ656, συ ἢ κοτυλήδων πὰ ναῦς ; 88. κοτυληδονόφιν (νἸ1ἢ ἃ 

Θοπηθοίϊηρσ 9) ἃπά ναῦφι (ΚΘ [πΠ6 ϑδηβου πάιι- δ᾽ 15). Ιῃ 186 6α56 οὗ 

1ῃ0586 ἴῃ ος, 51Π66 φι ΟΥ̓φιν 15 ΔΙννᾶΥ5 δἀαβά ἴἰο {Π6 ρᾷχσθ βξίθι, 186 
δπαϊηρ ος Γηυδὲ σῸ Ὀ8Δ0Κ 10 1ῃη6 ΟΥΡῚΠ8] ΌΥΠῚ ες. Ηθποθ ὅγχα μὰν 6 

ὄχεσφι, κατ᾽ ὄρεσφι ; ἀπὸ στήθεσφιν. --- Ὁπ6 6 ἴπ 1Π6 ΠΙδα (χ., 156), 
ὑπὸ κράτεσφι, “πριάον ἐπε Ππεαά,᾽ ΟΟΟΌΥΓΒ, 85 1 ἔγογῃ ἃ βίϑθιη κράτος, ἴῃ 

ΡΙδο6 οἵ κράς.---- Α ΡΘΟΌΪΙΑΥ ἔοττη 15 ᾿Ερέδευσφιν (1]., ἸΧ.. 868). Βαϊ 
ΠΘΙΘ, ΘΓΏΔΡ5, ἴΠ6 ἸσΠΟΤΆΠΟΘ ΟΥ̓ γα ΒΟΥ θ6Υ5 ἢὰ5 δχοϊυαθα {Π6 τὰ 6 
ἔοττη ἐξ ̓ Ερέδεσφι. 

ΞΙΠΟΘ [Π6 5βἔθιη οὗ ΠΟῸΠ5 ἰπ ος, σεη. εος, ΘΠ ἀ6α ΟΥ̓ ΘΙ ΏΔΠΥ ἰῃ ες, δπὰ 

δίησθ {Π6 ς ὈΘΙΟησ5 ἴο 118 Βί8 ΠΏ, γγ8 πηυβὲ 06 σΑΥΘΙ] ποὶ ἴο τορατὰ 

ἴἴ, ἃ5 ΒΟΙῊΒ ὅ0, ἃ5 ἃ ΤΏΘΙΘ ἸθίτοΥ ἰηβογίθα ἴῃ 1ῃ6 ἔοτιη. 



ΕΧΟυΒΒυΒ Υ.---ῸΝ ΤῊΒ ΤΟΟΘΑΙ, ἘΝΡΙΝΟΒ ϑιεέ, ϑεν, δε. 4917 

ΕΧΟυκΒυΒ Υ.ὔ 
ΤΗΕ ΠΟΟΑῚ, ΕΝΘΙΝΟΒ ϑι, ϑεν, ἀπά ὅδε. 

Ι. Ὑ 16 0868 οὗ [Π6 5 ΠΧ φὲ ΟΥ̓ φὶν 18 ΟΙΟΒ6Ιν σοπηθοίθα {πδὲ οἵ 
[Π6 1068] Θπάϊηρβ ϑὲ, ϑὲν, ἀπὰ δε, νγ»ϊ ἢ, ἴῃ 1η6 Ἐρίο Ιδησυδᾶρθ, [τ6- 

ΔΟΘΠΙΙΥ͂ ΒΌΡΡΙΥ {6 Ρἷδοθ οὗ 186 6α586-πῆθοίίοη ἢ ΠδΙΠΟΙΥ, ϑὲ {Πᾶΐ ΟἹ 

1η6 ἀαίϊνθ ; ϑὲν [δ΄ οὗ 1η6 σοηϊιῖνθ ; δηΐᾷ δὲ ἐμαὶ Οὗ [6 δοουδβαῖίνθ ; 

Ὀυΐ ὙνὨ] οἷ, ἂἃὲ ἃ Ἰαῖθυ ρϑυϊοα, ὑγΘΓΘ ΘΠ ρΙΟΥ ἃ τη ΓΘΙΥ 85 ἐθγιηϊη δ 0 η8, 

ἴο ἀθποίθ γθβρθοι νυ  ΙΥ, “ἢ ἃ ρα 66," ““[τῸΠ| ἃ Ρ4 66," ἃηᾷ “ἰο ἃ 

ΡΙα66.᾽ ἘΕῸΓ ἃ ΠΆΓΟΥ ἀδβίσηαίίοη οὗ (Π6 τηθδηΐηρ, μονγθυου, ἰπ Ἐρὶσ 

υντ ΐθυβ, {Π6 ργθροβι το β ΓΘ 5οιηθεπη685 δα δά. 

Π. ΤῺδ βιῖχοβ ϑὲ ἀπά ϑὲν νγοῦθ ἀρρθηᾶθά, ἰπ {ῃ6 {πἰγὰ ἄθοϊθη- 

βίοῃ, ἴο {πῃ 6 ρυγθ βίθιη ; ἤθη, μου υου, {Π6 Βῖ6πι ϑηἀθᾷ ἱπ ἃ οοη- 

ΒΟηδηΐ, ἃ ΘΡὨΟΠίο ο νγὰ8 τηδι8 ἴο ἱπίθγνθηθ Ὀθίνγθοπ 1[Π6 βίειη δηὰ 

Β0ΠΧ.--- ΤῊ ΒῈ ΠΧ δὲ, που ΎΟΥ, νγὰ8 ἀρροπᾶθα δἰνναν8 ἴο0 1Π6 δοοα- 

βαίίνθ ἴση. Τῆαυ8, 6 πᾶν οἴκοθι, “ αὐ ἰοηιε ;᾽") ἠῶθι, “ 1π εἶα πιοτῆς 

ἑηρ ;" οἴκοθεν, “γοπι ἤοπιο;" πάτροθεν, “γοπι α {αιλεν ;᾽" οἱκόνδε, 
“ λοπιρισατὰ ;᾽" ἅλαδε, “ἰο {ιε 5εα ;" φύγαδε, “ἰο Πὲρ ἐϊ.᾽ 

1Π|. [ἢ ᾿Αὐδόσδε, ἴῃ: δὲ ἰ5 ἀρρθπᾶθα τὸ τπ6 σθηϊῖνο, Ὀθοδυ8θ 6 86- 

ουδβαῖῖνα δόμον 185 ἰεῖξ ουΐ. Α5. ἴΠ656 50ΠΊΧΘΒ, ΓΠΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, ΒΌΡΡΙΥ [ἢ 

ΡΪᾶςθ οὗ 1ῃ68 σαβ6- οπαϊηρβ, νγ6 βοιηβδίϊπηθβ ἤμὰ δὴ δἀϊθοίϊϊνθ δα ἀθὰ τὸ 

{π ποὰπ ἴο νγνῃϊοῖι {ΠΟῪ ἀγ6 ἃρροπάβα ; 88, Κόωνδ᾽ εὐναιομένην (1. 

χίν., 2355); δηὰ, ἴπ {πΠ6 οὔϊθη-γθουγγίησ ὅνδε δόμονδε, “ἰο ᾿ι8 οἷοπ 

αδοάε,,"" 1:6 Βυ ΠΧ 15 ουύθη γορϑαίθὰ νυ Ἰἢ [ἢ 6 δα) θοῖῖνθ, 



ΜΕΤΒΙΟΘΟΛΙ ΙΝΡΈΕΧ. 

ΙΝΤΒΟΡΟΟΤΟΒῪ ΒΕΜΑΒΚΕ. 

1. ᾿ ὶραπιηια. 

1. ΤῊΕ ΠΟΙ βυθ᾽θοὶ οὗ {Π6 ἀϊσατητηᾶ τϑϑίβ οἡ 1ῃ6 [Ὁ] ον ησ Υγ6. 
τη ΚΑΌ]6 ᾳοῦ. Αὶ σουΐαϊη ΠΌΤΟΥ οἵ ννογᾶβ, ὈΘσῖπηϊηρ τ Ἰἢ ἃ γονν- 

6], Θβρθοῖδ!ν [Π8 Ῥγοηοῦη οὗ, οἱ, ἕ, ἃπα 4150 εἴδω, ἔοικα, εἰπεῖν, ἄναξ, 

Ἴλιος, οἶνος, οἶκος, ἔργον, ἶσος, ἕκαστος, νΥ 11} {Π61} ἀεΥν αίνεβ, μάν, 

ἴῃ ΗοπΊοσ, 5ο οἴη 1η6 μία ὈΘίΌτα ἴἤθτη, ἐΠδΐ, Ἰθαυίησ {Π656 ννοσᾶβ 

ουὔΐ οὗ [πΠ6 δοοουπέ, {Π6 Ὠἰαΐαβ, ὑνΒΙΟἢ 15 πον 50 Γγθαπθηΐ ἰῃ ΗΟΤΉΘΥ, 

ὈΘΟΟΙΏ65 ΘΧΙΓΘΠΊΘΙΥ͂ ΤΆΤ, ἀη ἴῃ τηοβί οὗ {Π6 ΤΟΙ ΔΙ πη 4565 οδη Ὀ6 

ΘΑΒΙῪ πᾶ παίυγα!ν δοοουπίθαᾷ ΤῸ. ΤΉΘ56 ΒΔΠΠ16 γοΟσβ Πᾶν αἶβ0, 

1π σομηρατίβοη τ] ΟΠΘΥΒ, ἂπ ἀΡΟΒΙΓΟΡΙΘ ὙΘΤῪ 56 άοτῃ ὈΘΙΌΓΘ ἐΠ 61 ; 

δηα, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ, [Π6 ἱπητηθαϊαίθΥ ργθοθαϊηρσ ἸΙοησ σόν ]β ἂπᾶ ἀΐρῃ- 

[ΠοηρΒ 816 ὯΥ 1655 1γΘα ΘΗΠΥ τοπάθγθα β5ηουῦ ἴπ8π ὈΘίοτΘ ΟἴΠΘΥ 
σοχάβ.; 

11, ΕὙΟΙΏ δὴ αἰΐθηίνα Θχδτηϊπαίοη οὗ 1ῃ6 ῥυθίσος 186 ΠΠυβί]Οὰ5 

ΒΘΗΙΟΥ τγὰβ ἰϑα ἴο οοποὶαὰθ {πᾶ 116 νγογᾶβ Ὀθθίοσβ νυ ίοῃ [Π658 

ἀθυϊαίϊοπβ ἔτοτ 106 5018] Τ]65 ΟΥ̓ ΡΓΟΒΟΟῪ ἴο0Κ ρΙαοθ, ΔΙ Πουρσἢ θ6- 

δἰππίηρ ἢ ἃ. γΟΥΟ], τηβὲ ἤν 66 η ργοπουηοθα δῇ Ἰθαβέ, 1 ποῖ 

ΓΘ Π, 45. {Π θορίπηϊησ ΥΠ ἃ σοηβοηδηί. Ἠβδ τεϑοο]]δοίθα ἐμαΐ 
ΒΟΙῺΘ Δ ΠοΙθηΐ ΤΑΙ ΔΓΔΠ5 Τη ΘΠ ΙΟΠΘα ἃ ΘΕΟῚ ἃ5 ΤἸΏΟΥΤΘ ΡΑΥ ΙΘΕΪΑΤΙΥ͂ 

υιϑθα ὈΥ ῃ6 “ΖΞ 0] 145, ΟΥ̓ ΘΑΙ ΠΟΥ ΟὙ 6 Κ5, δηᾶ παΐ 15 οχἰβέθποθ μηϊσῃϊ 

θ6 ἰγαοθᾶ ἴῃ 16 σμδηραβ νη οἷ. ΞΟΙῚ6 ΤΠ αἰϊη ννοτάβ, ἀθυϊν θα ἔτοπὶ 1ῃ6 

ΖΕ οΙς ατθακ, μα ὉΠΑΘΥΡΌΠΘ ; 506 ἢ 88, οἶνος, υἵπιτι; ἴς, υἱδ; οἶκος, 

νυἱοιιϑ; ἦρ, ΌΕΥ. 

ΠΙ|. ΤῊΘ Ἰοίίου δ υἀδα ἴο, νυ μΐ οὶ, “τότ 105 [όττη, 85 {ῃ6 Π8ΠῚ6 οὗ 

ἀϊσαηιηια, ΟΥ̓ αοιδίε σαηιπια, ἀμ ὙνΉ]ΟἿ ΤΘΒΘΙΠὈ]Θα, ΟΥ̓́, ΓΑΙ ΠΟΥ, νγὰ5 

ΙἀΘη τσ 81 υυῖτἢ 1η6 1,αἰϊη Ἐ', ἰβ γϑῖ ἴο Ὀ6 566 ἴῃ βΒ01ὴ6 δηοϊθηὶ ἰπ- 

ΒΟΙΙΡΟΟΉΒ, Πα ΟΠ ΟΟΪΠΒ ; δπᾷ ἰΐ ΒῈΡΡ]165 {ῃη6 ἀαίδ [ῸΓ Τϑοϊνίησ [6 

685685 Οὗ ΓΘ Τ]0 4] αΙ ΒΟ] Υ, ΠΘΥΘ 1Π6 ἸΘησί οπὶηρσ οὗ ἃ 5ῃουί 5.114 018 

ὉΠΙΓΟΥΤΗΪΥ͂ ἴα Κ65 ρα οΘ. ὈΘΙΌΥΘ ῬΑΥ ΟΌ]ΔΥ Ὑν σά 8. 

ΙΥ. 1,οὲ υ5 δχδιηϊηθ 5ΒΟη6 οὗ ἴΠ6 ἰπβίδποθϑ νὴ ἃ16 ἰουπὰ δὲ 

1Π8 ΨΘΙΥ͂ Οροηΐηρ οὗ [Π6 144 : ̓Ατρείδης τε ἄναξ ἀνδρῶν (υ. 1).----γ- 
ἀμέμνονι ἥνδανε ϑυμῷ (νυ. 34).---' Απόλλωνι ἄνακτι (νυ. 86). --- δ᾽ ἤϊε 

1 Βιίπιαπη, Ατϑῇ. ΟΥ. ΚΡΥ.» Ὁ. 37.-- Βιιιἱπιαπηβ ΤαΥσεΥ (γαπιπιαῦ, Ὁ. 98, Ἐοδία 

4055 ἰγαη5].--- ΜΙαΙ δ ν)5 Οτεεῖς Οταᾶι5, Ῥ. χὶ.. δεᾳ. 
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νυκτί ἐοικώς (Ὁ. 47). ---- ϑαρσήσας μάλα εἰπέ (υ. 85). ἴῃ 811] τ656 

68565, δοοογαϊης ἴο ἐπ 6 ργασιῖοθ οὗ (6 ἰδηρύασθ ἰῃ ἴ6 ἀδγ8 οἵ Αἱ- 

τὶς ρυγῖγ, 106. 5ῃυτε νον 8] οὐριλ νὸ ἤᾶνθ Ὀθθη οἰἰάθὰ Ὀδίογθ ἄναξ, 

ἦνδανε, ἄεο. Βυῖ  νὸ ψυῖϊθ ξάναξ, Βήνδανε, ὅχζο., ΟΥ ΔΏΟΥ [ἢ 

ννογὰβ ἴῃ φιδβεϊοη ργοηῃουποθα νγάναξ, ννήνδανε, ν᾽ εποικώς, νΥειπέ, ἄχο., 

{6 αἰ ΠΟΥ νν}}}, ἴῃ ἃ στοαὶ ἄθσγθο, ἀἰβαρρθατγ.ἢ 

Υ. 80, ἀϑαίη, ννῈ δηὰ {πᾶὶ βῃογί 5.}}4 0165, ἐθυτηϊπδιϊηρ ἰῃ ἃ σοη50 
πδηΐ ((ῸΓ ΘΧδΙΏΡΙ6, ος ἃπὰ ον), ἅἃγδ αἰβὸ οἴη τεπάθγοὰ Ἰοηρ ὑὈδίοτθ 

106 ννογάβ τηϑῃηϊοπθὰ ἄῦονθ, ἰυ8ὲ ἃ8. {{ 1ΠΘῪ γΘΥΘ. ἰη Ροβίτἴοη, δὰ 

[Πδἱ, ἴοο, ἰῇ σ4865 ΏΘΓΘ ἴῃ6Ὺ ἅτ ποῖ αἴδοιθα ὈΥ 106 ἃιβίβ. ΤῊ 

Ροβίτίοη, ᾿ΠΘγθίογθ, πὲ ἤανθ Ὀθθη ργοάυσοά ὈΥῪ 16 ἥπαὶϊ οοηβοηδηξ 

οὗ ἴπ6 ννογὰ δηὰ 186 ἰη 14] οΘοηβοηδηΐ οΥ ἀϊσατητηᾶ οὗ [6 ννογὰ σοτὰ- 
ἰης αἴϊοσυ. 

ΥἹΙ. Τρ ἀϊσαγηηηα, ἐμγθίουθ, υγουἹὰ βθϑῖῃ ἴο ᾶνθ Ὀθθη, βίγί ιν 
Βρθακίησ, ἃ στὰ] οοπβοηδηΐ, νὰ 1Π6 βουηὰ οὗ [86 1,αὐίη Ἐς, ΟΥ, 85 

ΒΟΙΩ6 ἱπίηκ, τοῦ, ἂἀπὰ ἴο αν Ὀθθη ΓΘΡΌΪΑΥΙΥ υ864, νυῖεῃ ἐῃ6 νοτὰ8 

ἈΌΟΥΘ πηθηϊοηρά, ἴῃ ΗοΙΠΊΘΓ᾽Β {ἰπη6, νΠΘ ἢ ἢἷ8. ΡΟΘΓῺ5 ΕΓ τϑοϊἰθᾶ, 

Ὀὺϊ ἴο Βαγα Ὀ6θη ἰοξί ἴῃ 1ῃ6 ΓᾺΥ Ἰαΐθυ ρϑυϊοὰ νγἤθη {{|656 581η6 ΡοϑιηΒ 

6 ΓΘ τοἀπορᾶ ἴο νυιτἴησ. 
ὙΠ. ΤῊ σταάπαὶ ἀϊβαρρθαγαποθ οὗ {μ6 ἀἰσαϊητηᾶ ἵγοτη {6 ΡΟΘΙΤΥ 

οἵ ΗοΙΊΘΥ 5 Βυρροβθα, ὈΥ͂ ΒΟΠΊΘ ΟΥ̓ ἐἶ65, ἰῸ αν σοτητησηοδὰ ἴῃ 16 

{πὴ6 οὗὁἩ 1ῃ6 Ὀθαγὰ Πἰπηβοιῦ, ἀπά ΤΔΠΥ σγοσάβ, ἐΠΘΓΘΙΌΓΘ, ΓΠΔΥ͂ ΠΑΥ͂Θ 

Ὀθδη βοιηδίϊτηθβ ργοπουποθα νυ ἢ ἰΐ, ἀπ βογηθίϊπηθ5 υνυϊμουϊ ἴξ. 

ὙΠ]. Τῦδ ἀοοίτίπθ ὍΓ 1ῃ6 ἀϊσατητγηδ, μονγθυου, δηὰ ἰ15 ἱπίγοάπο- 
τίοπ ἰμῖο 1Π6 ἰοχὶ οἵ ΗΟΙΊΕΥ, 511}} γθαυϊγθ ἢ]υβίταϊίοη. ΕῸΥ δὴ δὺ]Θ 
ΘΧχαπηϊπδίϊου οὐ [Π6 ὑυ ἢ 018 βυδήεοΐ, τῃ8 Ηοπηοτὶς αγαπηηδγ οὔ ΤῊ Θυβοἢ 

ΤΩΔΥ 06 σοηδυϊοὰ (ρ. 395, δαπάξοτα" 5 ἰγατιδῖ.). 

ῷ. Τῆς ]οἰιι5 Μείτίσιιβ, ΟΥἩἨΑτϑῖς. : 

1. ΤΏθΥΘ ἅγθ, Βουγθύθυ, οα565 οἵ 50}140165, ποῖ ΤηΘΤΟΙΥ͂ δἵ {Π6 ὡς 

θαΐ ἴῃ 1η6 Ὀορίππίηρ ἀπᾶ τη α]8 οὗἩ νγογὰβ, σου [ἢ 6 ἀἰσαιϊητηδ σδἢ 
ποῖ ορογαΐθ, απ νοῦ τηυδβί, Γποτθίοσθ, θ6 δοοουηίθαᾶ (0Υ ἴῃ ἃ ἀξ τ- 

Θηΐ ΙΒ ΠΟΘΙ. ΤΏ, δὲ {Π6 ϑπὰ οὗ νγοζγά, 

οὔτε ϑεοῖς, εἴπερ τις ἔτι νῦν δαίνυται εὔφρων. (1].. ΧΥ., 99.) 

οὗ τε κυδερνῆται, καὶ ἔχον οἰήϊᾳ νηῶν. (11., χῖχ., 43.) 
ἔγχει ἐρειδομενῷ " ἔτι γᾶρ ἔχον ἕλκεα λυγρά. (1., 49.) 

Αἱ [16 θορσ᾽πηΐπρ ἃπᾶ δπᾶ ; 88, 

φῖλε κασίγνητε κόμισαΐ τέ με, δός τέ μοι ἵππους. (1]., Υ., 859.) 

1. Τὴ βευάθηξ σδῃ 5δι Εν 18 ΌΣΟΙ ΕΥ τοϊδεῖνθ τὸ τη6 ἀΐσαπιτηα ἐπ ἐΏ6 ΡΟΘΊΤΥ οἵ 

Ἡοτηοσ, Ὁ δπ δχαπιϊπδίίου οἵ ἴπ6 ἄτβε ἕὮχϑθ ὈοῸΚ5 οὗ ἔο Πίδ, δοοοτάϊηρ το τῃ:6 ΘΌΣ- 

ΘΙ ΟΥ̓ ΒΟΡΤΆΡΗΥ, 85 γγχὸ ἢδνθ ἰπ8ὲ σινθη ἴμθπι ἔγϑαι ἔμ ἰοχὲ οὔ Εὶ Ρ. Κηῖρμε, Εοτ 

ΘΟΙΏΘ ΤΟ ΣΤ Κα οα τ Ἶ5, οοωδαϊ: Ῥυεΐαδοο. 2 Μαϊέδψ, Οτεεκ σπτᾶμς, Ὁ. χὶϊ.. 5εφ 
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ἴῃ 16 τηϊαα]6 : 88, 

καὶ τὰ μὲν ἔπταχα πάντα διξμοιρᾶτο δαΐζων. (Οά., χῖν., 494} 

Π. ΤῊΘ φυδβίιομ παίυγα ν ἃτῖβθβ, ὕΡροη να΄ ΡΥ ΠΟΙΡΙ8. 816 βῦς ἢ 
Ὑ]ΟἸ οΠ5 οὗ φαδητ ἴο Ὀ6 ΘΧρὶαἰπθα 1 Ἐν ἀΘΉΠΥ οἡ 1Π6 ΤΟ] ηρ : 

Ιῃ βοδῃῃίηρ ΔΠΥ͂ ΥΘΥ56, {Π6 σοῖο παίυγα ΠΥ τοϑίῖβ ἸΟΉΡΘΥ ὌΡῸΠ {Π86 

ΡΙδο8 ΠΘΓΘ ἃ Ἰοῃ δ 501180168 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἰμδπ ΥΠΘΥΘ ἰΐ ΤΩΔΥ Ὀ6 ἀϊ5- 

Ρβηβρᾶ σψῖῖῃ. [ἢ 1ῃ6 ΠΘΙΟΪΟ ΥΘΥ5Θ, Ὑ76 ἸΑΥ͂ σγθαΐῖθυ βίγεβθβ Ὀροὴ 1ῃ8 

Ἰοηρ 50}14016 οὔ [π6 ἀδοίυ!, ἀπ ρᾶι156 ΤΏΟΤΘ ἀ6] ΒΘ γαι θυ ἱῃΠ6 γα ἐΠῃ 

ὍΡΟΙ δἰ ἴΠ 6 οὗὨ 186 βῃογξεΉ: οηθ8. ΤῊΘ 58ΠῚ6 ῬγΓΘίδσθποθ ἰβ ΠδΙΌΓΑΙΠΥ 

δῖνϑη ἐο {Π6 ἢτϑβί 5υ]] 8} 16 οὗὁἩ 1ῃ6 5ροπάβϑθ, νυ] ἢ 15 ΘΌΔΠΥ ΙΟηΡ 85 ἴῃ 

ἃ ἀδοίν!, γαίῃ υ {μδη ἴο {ῃ6 βθοοπά, νυ] οἢ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠ 5 ἴο {Π6 5ιοτὶ 

5. }14065. 

ΠΙ|. Υα σδη ποῖ ργϑίθῃα ἰὸ Κποὺῦ ΔΥ ἰπίηρ δρουΐ 1ῃ8 ὙΔΥ͂ ἰῇ 
ΨΥ ΒΙΟἢ 1[Π6 ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΥΔΤΙ65 οὗ ΗΌΙΩΘΥ Ργοποιιποθᾶ ροθίσυ. Βιυῖ, ΜΉ ΘΥΘ 

80 ΤὩὈΠΟἢ νγὰβ ἰδ ἴο τϑοϊξαίϊίοη, ἰδ 15 ργοῦδ0]6 ἰμαὶ {Π6 ἀἰΒΈσθποα 

Ὀοίννθθῃ Ἰοηρ᾽ ἀηὰ Βῃογί 5υ}] 4 0]65, οὐ ἔῃ οβα νυ οσοαρίοα ταβρϑοί- 

ἸΥΘΙΥ 1π6 Ρίαθθβ οἵ Ἰοὴσ ἂδηᾷ βῃογί, σγουἹὰ Ὀ6 ποῦ τηαγκοὰ ἢ δη 

αὖ ἃ Βυθεθασθηΐ 56, ἤθη τοῆηθιηθηΐ τηϊσηΐ τηοάθγαίθ {Π6 σθῃθ- 

ΤΏ6Π66 οὗ ἱπίοηῃαδίίοη, πὰ {Π6 Υοδαάϊθυ ἃ 655 (0 τυσιτησ Βα ρουβθαρα 

1η6 ΠΘοθββιυ οὗ τϑοϊτησ. Οδτγίαϊπ, Πουναυ θυ, ἰδ 15, ἰδὲ θη νγ8 

ΡῬΘγοοῖνθ Βῃοσί 5} 0165 θησίηθηθα, απ σὰῃ ποῖ ἢᾶν6 ΤΘΟοῦγβ8 ἴο 

16 αἷά οὗ ἃ ἀϊσαιηπια, να ἢπα {πΠαΐ {ΠΘῪ ΟΟΟΌΡΥ {π6 Ἰοηρ ΡΪ8Δ66 ΟἹ 

1ῃ6 ἀδοῖγ]. ὙΥ͂6 ἱμϑγοΐογβ δοδομηΐ [Ὁ 1} 6 ΤΘΠΊΡΟΓΑΤΥ͂ ΘΙοη σδιίοη ὈΥ͂ 

σοπδβιἀϑυησ {Π6 Ρ]αοθ νν ὨΙΟἢ ΤΏΘΥ ΟΟΟΌΡΥ ἰῃ [ἴΠ6 ὙΕΙΒ6 ; δηᾷᾶ γγὲ ΟδὶΪ 

1. τῃ6 οῇδδοι οὗἉ ἐσέμιβ πιείγίσιιδ, ΟΥ αγϑδῖϑ.ἷ 

ΙΥ. ὕροῃ {15 5 τὴρ]6 ργίποῖρίθ, ἐἤθη, 1Π6 σγϑαίθυ ρατΐ οὗ {0586 

τηθί το] ΡῃΘποιηθηδ ννῃ]οἢ ἢᾶνΘ 50 τη 6 ρογρΙΘχϑα 1Π6 σοτηπιθηίδ- 

ἴοβ ὁπ. Ηοιπου, 01} θ6 ἴυιπᾶ ἴο τϑοαῖνα ἃ βδιβίδοίουυ δβχρὶἀπαϊίοῃ. 

ΤὮυ8, 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτοῖσι βέ]λὸς ἐχεϊπευκὲς ἐφ] τείς!. (1]., 1., 81.) 

Ηδγθ 1Π6 5.0110165 λὸς ἴῃ βέλος, ἀπά Σ ἴῃ ἐφιείς, αἰ" που ρ ἢ 5ῃοσέ ἴῃ 
{ΠΘΙΊΒΘΙΥ 65, ἃΥ6 Ταβρθοί νυ τη Ἰοησ, Ὀθοδυβ8 ΠΥ ϑδο ΟΟΟΌΡΥ 

1ῃ86 ἢτβί οὐ ἰΙοῃηρ ραγί οὗ {ῃ6 ἴοοΐ, ἀῃα, ἐῃμογείοσθ, γθοϑῖν [ῃ6 ἐσέμϑ, ΟΥ 

Β[1655 Οὐ 1ῃ6 νοῖϊθοθ. ἘῸΓ [6 Βδτὴ6 γθᾶβοῃ, 16 1Π|118] 5Υ}14018 οὗ διά 

ὈΘΟΟΙΉ6Β Ἰοηρ ἴῃ 1Π6 βγβὲ οἵ {Π8 ΤΟ] η γθῦβθβ, ΔΙ που ρῇ ἰδ ἰβ βμοτὲ 

ΟΥ̓ ΒΙΘἢ 15 15 παΐυγαὶ φαδηι νυ} ἴῃ 1ῃ6 βοοοηᾶᾷ. ΤΉι5, 

ὁτὰ μὲν ] ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄθριμον ἔγχος, 

καὶ δῖὰ 1 θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο. (1Π., 11ϊ., 357-8.) 

1 ΒΥ 16 ἐσέμϑ 15 τηθδηὶ {ΠῸῈ ξίγοβϑβ οὔ 1}:8 νοΐοϑ πῃ σθοϊξτἴπρ, νυ ΠἸΟ ἢ 18 Ὀτου σης ἄγνσι 

σα ἴῃ6 5.114] "|Κ6 ἃ δἴοιο.--- ΒΥ αγοὶς (ἄρσις) 15 τηιθδηΐ ἴδ γαϊβίπσ οὐ ο᾽ θναῖίηρ οἵ [9 

νοΐ (αἴρω, ““ ἐο110᾽}, ἴπ οτάθυ ἴο εἶνθ ἰξ συθδῖεσ ϑιῃρμδεῖβ. ΤῊΘ ἐσέ διὰ ἀγσὶσ ἂτο 

σομδι ἀετεῦ ΞΥΠ Ο ΤΩΟῸΒ ἴῃ ῬΤΟΒοῦΥ. 
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ὅο, ἀραίη, {Π6 ἤγβί βυ}140]6 οὐὁἩ “Ἄρες Ἀρρϑδῦβ Ὀοίῃ Ἰοὴς πὰ βῆου 

ἰῃ 0η8 δπὸ {6 581ὴ6 Υ6 7856 ; 88, 

ἄρες, Ἄρες, βροτολοιγέ, μιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα. (1].,ν.,31.) 

ἴῃ 8}} 18 ᾿ἰπβίδηοθβ αῦόουβ οἰἱθάᾷ, {Π6 Ἰοησς δηᾶ ὑπυβυδὶ ργοπαηοῖα- 

(ἴοη 18 58᾽1᾽1ὰ ἴο 6 ἴῃ {6 αγϑδὶδ, ΟΥὙ ΟΠ 1Π6 ἢἥγβι 80]}180]6 οὐ 106 ἴοοί, 

ὙΠΟ ΠΘΥ ἀδοίν] ΟΥ Βροπάθο , ν ἢ }]6 16 βῃοτγέ δπὰ ὑ808] οπθ 8 βαίὰ 

ἴο 06 ἴῃ 1ῃ6᾽ ἐλεδῖς, ἰῃαΐ 15, ἴο Ὀ6 Ιαἰἃ ὁ. οπθ οὗ (8 ββογίὶ 5014 0165 οἱ 

16 ἀδοίγ!. 

8. ΟΓ ἐλε δἰοτίεπῖπρ οὗ Τοηρ Υοιοεὶς απὰ Πὶρλιλοηρα αἱ ἐς Επὰ οἵ α 
Ῥγοτά. 

Ι. ἘΕΥΥ ἤπδὶ] 5.118 016, υνῃ!οἢ 18 Ἰοηρσ ὈΥ Τϑᾶβοη οἵ ἃ νονγοὶ ΟΥὁἁ 
ἀϊρῃίμοησ, απ ὃὉ6 τηδάβθ βῃογί {{ ἰἰ βίαπᾶ ἴῃ {Π6 ἐλεβὲς (186 {6518 
Ὀϑίηρ ἰμπαΐ ρατί οἵ (ῃ6 ἔοοΐ οἡ ννῃϊοῖ 1ῃ8 βῖγϑϑβ οὔ {Π6 γοΐδθ ἀοϑθβ ποὶ 

{411}, ργονἀθὰ 1Π6 ποχί νγοτὰ θθσὶπβ νυν Ἱἢ ἃ νοννοὶ οὐ ἀϊρῃι ῃμοησ ; απά᾽ 

ἰπ Ηομχηθῦ ἂπὰ {Π6 ΟἸΠΘΥ δρὶς νυ το 5 {π|8 Βῃουιθηΐηρ διηουπἰ8 δἰπηοεῖ 
ἴο ἃ οοηδβίαπηίξ Τὰ]16θ. ΤΏ, 

ἡμένῃ 1 ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι. (1]., 1., 358.) 
ἄμφῶ ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε. (1]., '., 309.) 
αἰδεῖσθαί ϑ᾽ ἱερῆα, καὶ ἀγλαὰ 1 δέχθαϊ ἄϊποινα. (1]., ἱ., 38.) 
κλῦθί μευ 1 ̓Αργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιδέθηκας. (11]., 1.,) 381.) 

Π. Τῆδ ρῥυγίποῖρ!θ οἡ νι ΐσ ἢ 1185 ἀδρθηαβ δατη 8 οὗ δῃ ΘΑΒΥ 6χ- 

Ρἰαπδίϊοηθ. ΤΠ ἡ ἴῃ ἡμένη, ΙῸΓ ΘΧΆΤΩΡΙΘ, 5 Θηυϊναἰθηΐ ἴο εε, πὰ ὁη6 

οὗ 1Π656 Θρβίϊοπβ Ὀθίησ βυρροξοά ἴο ὃ6 οἰάδα Ὀθίυτθ {π6 Ἰηἰτἰὰ] νονν οὶ 

οὔ [η6 ΓΟ] ον ἱηρ ννογά, 18 οἴ ΘΓ δρϑίϊοη γοπηδίηβ, οὗ σοῦγβο, βιοτί ὉΥ͂ 

Παΐυτθ. 800, ἀσαίῃ, ἴῃ 6 ὦ ἴῃ ἄμφω 15 Θαυ!ν ]θηΐ ἰο ἔν) Ὸ ΟἸΉΪΟΥΟΠ8, Οη8 

οὗ νἘΐ ἢ 1 Ι0565 ὈΘίογθ 16 Ὁ] ουσίηρ σοννε] ἴῃ ὁμῶς, ΜΜἩΠ6 (6 οἴ Βα ῦ 
τοιηδίη5 Βῃοσῖ. [Ι͂ἢη Π|ΚΘ6 τηδπηθυ, 16 ἀἰρμίμοη 5 αε ἴῃ καΐ ἀηὰ δέχθαι, 
δηά εὖ ἴῃ μεῦ, ἅ16 Βιρροβθὰ βοῇ ἰο 1056 ἃ γόνϑὶ θϑίοτθ 186 ἰη εἶδ] 
γονγΕὶ] ἴῃ 1Π6 ποχί ννοτά, ἀπά 1Π6 τοιηδϊηίηςσ γον 6] οὗ ϑδοῖ ἀἰρθϊ ῃοπσ 
ἴο σοηζίπαθ, Οὗ ΘΟΌΓΒΘ, 5ποτί. 

ΠῚ. Βυΐ ἰξ τηιβὲ 6 οὐβογνϑά, {παὲ [86 Ἰοὴσ γονγεὶ, οὐ ἀϊρῃϊ βοῦς, 

γείαϊη5 15 παίωταὶ πιεαδιγε, θη τῇ γονγ6] οὐ ἀἱρῃίμοην [2115 ἴῃ 1ῃ6 

ατοὶβ οἵ (Π6 ἴοοί. ΤῊΘ ζΟ]]Οννηρ συ 865 οὗ Ηουηθυ ὙὙ1}] 5Ό ΠΟΙ ΘΠΗΥ͂ 
Π]αβίταιθ 1ηΐ : ᾿ .“- 

ἡμετέρῷ ἐνὶ 1 οἴκῷ ἐν 1 "Αργεῖ, τηλόθι πάτρης. (1].» 1.» 80.) 

υἷες, ὃ μεν Κτεάϊτου, ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ' Εὐρύτὸῦ | ̓Ακτορίωνος. (1].,. 1ϊ., 621.) 

Ηδετο, αἴ οὔθ οὔ [μ8 οοιῃροπεπί γον ε]5 οὗ ὦ (ΠΔΙΠΟΪΥ, οη6 οὗ (ἢ 8 
ἔν Οὔ] ΟΓΟἢ5) ἢ85 θθθη βυρροβϑὰ ἴο ὃ6 οἰϊἀοὰ ἱπ ἡμετέρῳ, δῃᾷ ἃ 5ἰη- 

εἶθ βιιογί σόονγϑὶ γϑιηδίῃβ, 115 ἰδίίθυ, Ὀθίηρσ 'ἴπ [ῃ6 διβὶβ. οὔ 1ῃ6 (οοῖ, 

τϑοθίνεβ 1ῃ6 βίγεββ οὔ (ῃ9 νοΐοϑ ἃπὰ Ὀθοοιηθ8 Ἰοηρ αβαῖὶπ. Ὅπ {86 

᾿Ἶ 
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οἴου μπᾶ, ἴῃ 1Π6 ἴοοί οξκῷ ἔν, {Π6 ΟἸηθδα 15 ἴῃ {Π6 ἐλεδῖβ, ἀμ 6 Π66, 

ἴϊευ 115 σόνγθὶ Ὠδ5 Ἰἰοβὲ οὴ8 οὗ 115 σοσῃροπθηΐ ὉΤη ΓΟ 5 ὈΘΊΟΓΘ- ἴῃ 6 

ε ἴῃ ἐν, ἔῃεσθ ἰβ πὸ βίτεββ οὐ ἴΠ8 γοΐοθ. ΠΡΟ {6 ΟΥΠΘΥ οἸηΐοτοῃ, 8μᾶ 

{ῃποσθίογθ 1 σϑιηδίηβ 5ῃουΐ. 

80, ἀραίη, ἰῃ Κτεάτου, ἴΠ6 ἀἰρῃίμοησ οὐ Ἰ0565 9Π6 οὗ [15 σοι ροπθηξ 
γον εὶβ. θαίοτο {Π6 βυσοθααάϊηρ ὅ ; θὰ: Π6η 1Π6 τοιηδϊηἰηρ ο θδίηρσ ἴῃ 
6 δγξὶ5 οὗ {Π6 [οοΐ. τϑοθῖνεϑβ [Π6 βίτεεδβ οὗ [η8 υοῖδθ, αρά θθοογηθβ 

ἰοησ ; ὑετθδβ, ἴῃ Εὐρύτου, ἴΠ6 ἀϊρῃίῃοηνσ οὐ 15 ἴῃ {6 6515, δηθὰ 

Π6ΠΟΒ, ἴα  Ἰοβίησ οη6 οὗ [15 γον 615 θθίογ [Π6 ἰπ1{14] σονγθὶ ἰῃ (Π8 

ποχί ψοσά, [η6 τϑιηδίηἷηρ ὁ ΘΟη ΓΙ ΠῈ65 ΒΠΟΥΐ, ΠΏ ΓΘ Ὀθίησ ΠΟ 5655 

οὗ [1Π6 γοΐϊοθ ἰαϊὰ ἅροη ἰΐ 

ΒΟΟΚΙΊΙῚΙ. 
ἴδμε 
1. μῆνιν ἄειδε ϑεά Πηληϊάδεω Ἀχὶ]λῆος. 

(Πηληϊάδεω, ----δεὼ ξοτπιΐπρ᾽ οπε δου αῦϊε ὃψ δγπατεβῖβ.) 

4, ἡρώων, αὐ]τοὺς δὲ ἑϊλώρια τεῦχε κύνεσσιν. 
(ἑλώρια δας ἰΐε ἀϊσαπιπια, Ἐελώρια, εοἰιϊοὶ, ργευεπὲς ἐδε λιαίι, 

οἰλετισῖδε ἰδε ε ἴπ δέ τιιιδὲ δὲ εἰτἀ τα, κοϊιϊοῖ τοουϊὰ υἱδίαία 

ἐμὲ πε.) 

Ἵ. ᾽Ατρείδης τε ἀϊναξ ἀνδρῶν, καὶ δῖος ᾿Αχιλλεύς. 
(ἄναξ λᾶς {]ι6 ἀΐραπιπια, Ἑάναξ, τολῖοῖ, ὑτευεπίς ἐἠι6 ᾿ιαΐμ8.} 

14. στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηδόλου [ ̓ΑἈπόλλ|ωνος. 
(ΤΊιε τπιεϊαὶ νοισεῖ τη ᾿Απόλλωνος ἰεησίπεπεᾷ ὃν ἐἦε αγϑῖ8.) 

15. χρυσέῴ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ ἐλίσσετο πάντας ᾿Αχαιούς. 
(χρυσέῳ, ---εω ζοτηιηρ οπε ευϊαῦὶς ὃν δυπατεςῖς, αμὰ ἐδέπ 

δλοτίεποά.) 

18. ὑμῖν | μὲν ϑέοι 1 δοῖεν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες. 
(ϑεοί οπε 5υϊίαὐϊε, ὑψ δυπατγεβῖβ.) : 

19. ἐκπέρσαι Τιριάμοιο πόΪλῖν εὖ | δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι. 
(Εδιαὶ Ἔγιαῦῖε τὰ πόλιν ἰεηρσίπεπεά ὃν ἰδ ατϑῖ5.) 

21. ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηδόλον [ Ἀπόλλωνα. 
([᾿ἰῖαὶ οψιαδὶε οὔ ̓ Απόλλωνα ἱεηριϊπεπεᾶ ὃν {λιε αΥ518.) 

24. ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρείδῃ ᾿Αγαϊμέμνονι | ἥνδανε ϑυμῷ. 
(ἥνδανε δας ἰδὲ ἀϊσαπιπια, ξήνδανε, ργευεπίιηρ (δε ᾿αίμ5.) 

. ἡμετέϊρῳ ἐνὶ ] οἴκῳ, ἐν "Ἀργεῖ, τηλόθι πάτρης. 
(οἴκῳ λας ἔιε ἀϊσαπιπια, Εοίκῳ, ργευεπέϊης ἐλε ᾿ϊαϊιι5.) 

π΄ 36. Ἀπόλλωνι ἄϊνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ. 

(Τῆς ὑπῖεαὶ ου αν ϊες ἰοπρ' ἐπ᾿ Απόλλωνι ὃψ ἰἠε ατϑοὶς.---ἄνακτι 
μα5 ἐΐε ἀϊραπιηια, Εάνακτι, ργεένενεϊηρ ἐἶε ᾿ϊαίιι58.) 

38. Κίλλαν τε ζαθέην, Τενέδ]οιό τε ] ἶφι ἀνάσσεις. 

(ἶφι λας εἶνε ἀΐϊσαιππια, ΕἾφι, ργευεπεϊης ἑὰς μἰαῖμ8.) 

45. τόξ᾽ ὥμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέ]ᾶ τε φαρ)έτρην. 
(ΒΡ παὶ δου αδϊε ἴὰ ἀμύπρεφέα ἴσας ὕν τλε ἀγδι5.» 
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. αὐτοῦ κινηθέντος" ὁ δ᾽ ἤϊε ] νυκτὶ ἐ]οικώς. 

(ἐοικώς Πας {διε ἀϊσφαπιηια ἐτοῖσε, Εευοικώς, ἰλὲ γδὲ οὐ ἰδ ἰὼ 

»τευεπίϊης (με ἰμαίιι5.) 
. αὐτὰο ἔπειτ’ αὐτοῖσι βέλ]ος ἐχεϊπευκὲς ἐφιείς. 

(βέλος, βπαὶ «γιἰαὐϊ]ε ἰεησιλεπεά ὃψ (με αγϑ18.} 

. ᾽Ατρείδη νῦν ἄμμε πολιμπλαγχθέντας ὀἸίω. Ι 
(ὀΐω, (κε μεπιὶὲ ἰεπριλεπεώ ὃ λα ατγϑῖ8.) 

. ὃς {]δη τὰ τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα. 
(ὅς ἱεπριλεπεά ὃν (λα .-Ῥοδίέϊοιι πιαὰς τοί εἶν {πε ἀϊσαπιηια τα 

Εήδη.) 

ὦ ᾿Αχιλεῦ, κελεαί με, Δι[ξ φίλε, μυθήσασθαι. 
(Διὶ, βπαὶ νοιρεὶ ἰεγι5 ἐ]ογιε ὑψ τὰς ατϑῖ8.} 

μῆνιν ᾿Απόλλω]νος ἑκαἸ]τηθελέϊταο ἄνακτος. 
(Απόλλωνος, ἤπαὶ «γί αὐὶς ἰοπο ἐπεποά ὧν {Πι6 γοβιέϊοτι πιαάξ 

αὐἱεἰι εἶ ἀϊφαπιπια ἴῃ Ἑεκατηθελέταο.--- ἄνακτος ἠα5 τὴ ἀϊ- 
ϑαπιπια, ξάνακτος, ἰο ργευετι {}ι6 καί.) 

. ἦ γὰρ ὀΐομαι ] ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων. 
(ὀΐομαι, {6 νοισεὶ ε ἰεηριλεπεα ὃψ {δια ατϑῖ5.) 

᾿Αργείων κρατέϊει καί | οἱ πείθονται ᾿Αχαιοί. 
(οἱ λαϑ5 ἐπε ἀΐσαπιπια, Εποι, κολιίο, δατεα ἐδς ργεσεάϊη ξυμ 
πὶ εἰϊδίοη, απά ἔεερϑ 1}, ἐλπετείογε, ἰοης.) ; 

ϑαρσήσας μάλα εἶπε ϑεοπρόπι] ὃν ὅτι οἶσθα. 
(ϑεοπρύπιον, ἤπαὶ ἐγ αὐὶε Ἰεπσιιενεὰ ὃν ἰλιε Ῥοδίίϊοι «οἱεῆς λα 

ἀϊσαπιπια ἐπ ότι. --- εἶπε απῷὦ οἶσθα αἰδο λατε εαεῇ, ἐἢε ἀὶ 
φαπιπια, ξεῖπε απὰ Ροῖοθα, ρτευεηίϊπο, ἵπι ἐαεῖ, εα58ε, (δ 
λϊαίι5.) 

. οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Δι: φίλον, | ᾧτε σὺ Κάλχαν. 
(ΑΛπόλλωνα, ἰδὲ τηϊαὶ νοισεὶ ἰεπιρ ]επεὰ ὃψ ἰδ ατεὶδ.---Διξ, 

ἐἰιε βπαὶ νοισεὶ ἰεπαίλεπεὰ ὃ {6 βαπιε.) 
. σοὶ κοίλῃς παρὰ | νηυσὶ βαρ]είας χεῖρας ἐποίσει. 

(νηυσὶ, ἰο δά ρτοποιιποει α5 ἔισο δψ{αὐίε5, ὃν δυπαγεϑβῖβ.) 
. συμπάντων Δαναῶν" οὐδ᾽ ἢν ᾿Αγαϊ μέμνονα | εἴπῃς. 

(εἴπῃς κα5 ἦε ἀΐσαγιπια, Εείπῃς, ρτγευεπίϊη ἰλς ἀϊαίμ8.) 

. καὶ τότε δὴ ϑάρσησε καὶ | ηὔδα | μάντις ἀμύμων. 

(ηὔδα ἰο δὲ ργοποιιποεά ας ἔσο δψ ϊαλίες, ὃν δψπατεβίβ.) 
. πρίν γ᾽ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλεϊκώπιδα κούρην. 

(ἑλικώπιδα ἠα5 ἐδε ἀΐσαπιπια, ελικώπιδα, τοἰϊοῖ, μγεβεγθεα 
ἐλ6 ρυεοεάϊηρ ἀἰρἰμλοπρ ἤγομι εἰϊδίοτ, 80 ἰλαέ (ἴδ ἰαίἐεγ ἐᾷ 
ἰοπρ, α5 α πιαί(εγ οὗ σοιτδε, τοϊἠοιε ἰἢς αἰὰ οΥ (διε ατ818.} 

πίμπλαντ᾽, ] ὄσσε δὲ | οἱ πυρὶ λαμπετόϊωντε ἐέκτην. 
(οἱ μας {πὸ ἀϊσαηιητα, οι, γγευεητίη δ ἐς πίαξιδ. --οϑο, αἶϑο 

Οο 
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ἐΐκτην μας ἐπε ἀΐσαπιπια, δοίϊ, αὐ ἐΐι6 σοπιηιεπσειπεπὲ απᾶ τπ 
ἐλε δοάψ ὁ {δε ᾿τοογά, ΕειΓίκτην, ἐἰι6 ἢτδὲ οὕ ἰλεδε ργευεπίϊηρ 
ἐλ εἰϊδίοπ οὗ ἐδ βπαϊ νοισεὶ ἴηι λαμπετόωντι.) 

. ἐσθλὸν δ᾽ οὐδέ τί πω εἰ[πὲς ἔπος ] οὐδ᾽ ἐτέλεσσας. 

(ΤᾺ: ἥπαὶ εγΠαδῖε τη εἶπες ἱεπρεπεπεά ὃν ἰδ αγϑεῖ5.) 

οὐ δέμας οὐδὲ φυὴν, οὔτ᾽ ἄρ᾽ φρένας, ] οὔτε τι ] ἔργα. 
(ἔργα μας {]ιε ἀΐσαπιπια, Ἐέργα, ρῬτευεπίϊτιρ ἰδὲ πϊαίμ5. 9) 

. ᾿Αργείων ἀγέραστος ἔω " ἐπεὶ Ϊ οὐδὲ ἔ]οικεν. 
(ἔοικεν ᾿α5 {με ἀϊραπιπια ἐιοῖοε, Εέοικεν, ἐπε βτδὲ οἔὗὨ ιοἰιοῖ 

»τευεπὲς {14 ᾿ιλαϊμ5 τοίεἢ οὐδὲ.) 

. τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ]όδρα ἰδὼν προςέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς. 
(ἰδὼν μα5 ἐκ ἀϊσαπιπια, Γιδὼν, ρτευεπίϊησ {1ε ᾿ϊαίαι5.) 

ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι, ἠ᾽ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι. 

(Οὔδετυο, ἐδιαὶ α5 ἢ᾽ ἐς ὃν αροξίτορμε [οτ ἠέ, (δι (λιτὰ 7οοί 1»: 

ἐλε ἴἴπε, ναὶ ἢ, 15 ορέπι ἰο πο οὐ)εοίϊοπ, ισλετεαδ, ἡ τε Γοϊϊοιν 

ἐΐλε σοπιπιοη τεαάϊηρ ἢ, ἐπε ἰἶπε ἐς ἐαιιψ, δἴποε ἐλ ἐμῖτά 

οι ἐς ἐλεπ ναὶ ἥ, α ἰτοοῆιεε Ἰποίεαὰ οἔ α 5ροπάεε, ἰξε ἡ ἱμεπ 

ἰοδῖηρ᾽ ὁπ οἵ {5 σοπιροπεπὲ υοισεῖς ὃψ εἰϊδίοτι δείοτε ἰδέ ἱπῖ- 
ἐϊαὶ νοισεὶ οὗ {6 πετὲ ισοτὰ.----Τ]16 ξατΙεν ἔογηι ισα5 ἀνδράσι 
Εἴφι, τοἰϊποιὲ ἐλ ν ἐφελκυστικόν.) ὁ 

δεῦρο μαχησόμεϊνδς " ἐπεὶ | οὔτι μοι αἴτιοί εἶσιν. 

(ΤῊς ἢπαὶ ϑυ!αῦὶε ἴπ μαχησόμενος ἱεπρίπεπεά ὃν ἰἢ6 ατγξῖ8.} 

οὔρεά τε σκιόεντα, ϑάλ]ασσά τε | ἠχήεσσα. 
(ἠχήεσσα λας ἐΐε ἀϊσαπιπια, Ἑηχήεσσα, ρτευτεπίϊηρ ἰἢε ἠϊαῖιι8.} 

οὐ μὲν σοΐ ποτε ἶσον ἔχω γέρας, ὁππότ᾽ ᾿Αχαιοί. 
(ἶσον μαϑ8 ἐν ἀΐϊσαπιπια, Εἴσον, ργευεπίϊηρ ἐδιε Πϊαίιι5.} 

οἴκαδ᾽ ἴμεν σὺν ] νηυσὶ κορ]ωνίσιν " οὐδέ σ᾽ ὀ τω. ] 
(νηυσὶ ἰο ὅδε Ῥτοποιιπεεά αϑ5 ἔτυο εψ!αδίε5, ὃψ δυπατεβῖς. Τὰς 

»επιῖέ οὗ ὀΐω ἱεηρίλεπεά ὃν ἐιε αΥΞῖ5.) 
τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπ]ειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων. 

(ἄναξ μας ἰδέ ἀΐσατιπια, ξάναξ, ργευεπίϊηρ ἰδὲ ᾿ταίιι5.) 

οἴκαδ' ἰὼν σὺν | νηυσί τε Ὶ σῆῇς καὶ σοῖς ἑτάροισιν. 
(νηυσί ἰο δὲ »τοποιιποεά αϑ5 ἔτ0ο δ γι αὐϊες, ὃψ δυτιατγεβὶβ.) 

αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας, 1 ὄφρ᾽ εὖ | εἰδῇς. 

(εἰδῇς καϑ ἐκε ἀΐσαπιπια, Εειδῇς, ργευεπίϊηρ ἐλε ᾿ϊαΐιι5.) 
ἢ ὅγε φάσγανον 1 ὀξὺ ἐρ᾿υσσάμενος παρὰ μηροῦ. 

(ἐρυσσάμενος ἢαξ {6 ἀϊσαπιπια, ξερυσσάμενος, Ῥτευεπίϊηρ ἐΐε 
κιαίιι5, {πε ἥπαϊ νοιοεὶ τα ὀξὺ δεῖπισ᾽ 5ἠοτί.) 

ἠὲ χόλον παύσειεν ἐρ]ητὺ]σειέ τε θυμόν. 
(Αοεονᾶϊηρ᾽ ἰο γγοξοάϊαης, ἰἢε υ ἴῃ ἐρητύω ἐς ἰοὴρ᾽ δεΐοτε σ, 

απᾶ; πιειτὶ ρσταῖῖα, δεζοτε α ἰοὴρ δυ]αῦϊε; διὲ φῆοτὶ δείογε α 
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ϑέοτί δυϊανίε, α5, ἐρήτῦον, ἐρητύεται. Κηιρὴϊ, Ἀοισεοεν 

οοπιδίαπεϊῃ ἰπιδετίβ {ἰῈ ἀϊσαπιπια, απὰ ἐέποε, ἐπ ἐρητῦἔσειε͵ 

ἐλευ 15 ἰοηρ ὃψ γοδιίίοη, απὰ τεπιαϊη8 δ'ιογὲ ἴηι ἐρήτῦον 
αὐλοὶ, ἀρρεατς ἰδ πιοτε τεαβοπαὐίε ἀοοίτίπε.) 

᾿ ἕως ὅγε | ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμόν. 
(ἕως ἐο ὑὲ Ῥτοποιιποεά α5 α πιοποδψίἰαδίε, ὑψ ἐγπατεϑῖ8.) 

. Παλλάδ᾽ ’᾿Αθηναίην " δειν]ὼ δέ οἱ ] ὄσσε φάανθεν. 

(οἱ λα5 ἐδ ἀΐσαπιπια, ἔοι, ργευεπίῖπρ ἐλε ἠϊαίιι8.} 

. Καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προς]ηὔδα. | 

(προςηύδα ἰο δὲ γτγοποιποεά αϑ α ἐτιοψίαὐίε, ψ δγπάτεϑιδ.» 
. ἦ ἵνα ] ὕθριν ἴδῃ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο. 

(ὕόριν μα5 ἐπε ἀΐφαπιπια, Εὐῦριν, ργευεπεϊηρ εἰς πϊαξι5.} 
. ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐτω. ] 

(ὀΐω, ρεπιίέ ἰσησίλεπεά ὃν ἰδ ατϑὶ8.) 
χρὴ μὲν σφωΐτερόν γε, ϑεϊά, ἔπος ] εἰρύσσασθαι. 

(ἔπος λας ἐδ ἀϊσαπιπια, Εἕπος, ργευεπέϊης ἐδ ᾿ϊαίιι8.) 
. οὔτε ποτ’ ἐς πόλεϊμον ἅμα [ λαῷ ϑωρηχθῆναι. 

(πόλεμον, βηπαὶ εγίϊαὐίε ἰεπσίλεπεά ὃψ ἰδ ατϑὶ8.} 
. ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, καὶ ἐπ] μέγαν | ὅρκον ὀμοῦμαι. 

(ἐπε, βπαὶ εψιϊαὐϊε ἱεηριλοπεὰ ὃν {6 ατϑῖ5.) 

. οὐδ᾽ ἀναθηλήσει" περὶ [ γάρ ῥά ἑ | χαλκὸς ἔλεψεν. 
(ἐξ λαβ ἐλ ἀϊσαπιπια, ξε, ργευεπίϊησ {δε ᾿ϊαίμ8.) 

. οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ] ἀνέρας, ] οὐδὲ ἴδ)ωμαι. 
(ἀνέρας, ἵπεαὶ υοισεί ἰεπριμεπεά ὃν {6 ατϑὶδ.---- ἴδωμαι ἣα 

{6 ἀϊσαπιπια, Είδωμαι, ργευεηεηρ ἐδιῈ ἠϊαῖι,8.} 
καὶ μέν μευ βουλ]έων ξύνι]εν πείθοντό τε μύθῳ. 

(βουλέων ἰο δε ρτοποιιποεά α5 α ἀϊδεψιίανίε, ὃψ δγηπατεδι8.) 
μῆτε σύ, Πηλεί] δη, ἔθελ’ ἐϊριζέμεναι βασιλῆϊ. 

(ΤῊΣ ἰαδὲ εψιἰαὐϊε ὁ. Πηλείδη σοαϊεβεες5 ὃψ ἐγπαγεδὶς ιοϊεἶε ἐκα 
ἐπιίϊαὶ υοιοεὶ οὗ ἔθελ’, απὰ {16 ἀαοίψὶ ἰδιι5 σοπιπιοηιοϊη 9 ἐδ ἰο 
δὲ Ῥτοποιιποεά αϑ8 ζοϊϊοισβ : δγξθ-ἕλ-ἕ. ὅϑοπιε τεαὰ ϑέλ᾽ [οΥ 
ἔθελ’, δμὲ {16 ἔογπι ϑέλω πδΌΕΥ ΟσοΉΥ5 τὴ ΗοτεΥ οὐ ἐς οἱὰ 

εν Ἐρὶο τοτίίογ8.) 
λίσσομ᾽ ᾿Αχιλλῆ]ξ μεθέϊμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν. 

(Ἀχιλλῆϊ, βπαὶ «για ἰεηριλεπεὰ ὃν ἐπε αΥϑῖ8.) 

τοὔνεκά | οἱ προθέουσιν ὀνείδεα μυθήσασθαι ; 
(οἱ μα8 {6 ἀΐσαπιπια, ἔοι, ρτευεπεϊησ λα ἀϊαίπδ.) 

σήμαιν᾽ " οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι σοι πείσεσθαι ὀϊϊω. Ἰ 
(ὀΐω λα58 ἐλδ Ῥεπιὶὶ ἰεπριλοπεά ὃν ἰδὲ αγϑ18.} 

ἀνστήτην " λῦσαν ὁ' ἀγορὴν παρὰ | νηυσὶν ᾿Αἰχαιῶν. 
(νηυσίν ἰο ἐδ γγοπουποεὰ α5 α ἀϊδεψιαὐϊε, ὃν δγτυξτεδὴθ:) 

Ἀ 



4836 ΜΕΤΕΙΟΑΙ, ΙΝΡΕΧ. 

, ἤϊε σύν τε ΜενοιτιάἸδῃ καὶ ἰ οἱς ἑτάροισιν. 
, (οἷς λας ἰμε ἀΐβαπιπια, Ἐοῖς, Ῥγευεπίϊπρ ἐδε ἀϊαίμ8. Τῆε 

ἀϊρμμποηξρ αἱ τη καί, ἐπετείοτε, τεπιαῖπ τοἰἱλοιὲ εἰιδῖοη, απὰ 

ἰοπ 8.) 
. ἔρδον δ᾽ ] Ἀπόλλ᾽ωνι τεληέσσας ἑκατόμθϑας. 

ΟἈΑΛπόλλωνε ἐα5 ἐλε ἐμτέϊαὶ οψιαδὶε ἰεπισιλεπεά ὕψ ἰδὲ ατ515..» 
᾿ ἔρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω ᾿ΑχιἸλῆος. 

(Πηληϊάδεω,---δε ἐπάϊησ -δεω ἰο δε ρτοποιιπιεεά α5 οπὲ δῳίία- 

ὀϊε, ὃψ δσψπατεβῖβ.) 
.. ἐλθὼν σὺν πλεόν)εσσι τό ] οἱ καὶ ῥίγιον ἔσται. 

(οἱ μα5 ἐπε ἀΐσαπιπια, ἔοι, ρτουεπέϊηρ ἐμὲ ἠϊαΐιι5.) 
ἥμενον " οὐδ᾽ ἄρα Ϊ τώγε ἰδὼν γήθησεν ᾿Αχιλλεύς. 

(ἰδών καϑ {κε ἀΐρσαπιπια, Εἰδών, ὑτευεπέϊπσ ἐλε μϊαίιι8.) 
. αὐτὰρ δγ᾽ ] ἔγνω | ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ, φώνησέν τε. 

(ἦσιν κα (πε ἀΐσαπιηια, ξῇσιν, ργευεπίϊηρ ἐλ ᾿ϊαίιι5.) 
. τοῖς ἄλλοις" ἢ | γάρ ὅγ᾽ ὀϊλοῇ]σι φρεσὶ ϑύει. 

(γᾶρ ἱεηρελϊοπεά ὃψ ἰδ ατϑδῖξ. ---- ὀλοῇσι, 6 Ξεσοπά οπιΐοτοπ 
ἰεπρσίπεπεά ὃψ ἐΐμε ατϑῖ5.} 

Ψ ᾽ὕ “- [4 ΄ ν᾿ ᾺΡ Ὁ Ἂ 

. οὐδέ τι ] οἷδε νοϊῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω. 
(οἷδε κας ἐδιε ἀΐσαπιπια, Εοῖδε, ργευεπέϊηρ ἐδ ᾿ϊαίιι8.) 

. ὅππως οἱ παρὰ ] νηυσὶ σόΪοι μαχέωνται ᾿Αχαιοΐ.. 
(νηυσί, ἐο δὲ Ῥτοποιιπιοεά α5 α ἀϊδευψιαὖϊε, ὃψ δγπατεβῖξ.) 

. ϑῖν᾽ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπὶ [ οἴνοπα πόντον. 
(οἴνοπα Μα5 ἐιε ἀΐσαπιπια, Εοίνοπα,, ργεσεπέϊησ ἰκε πϊαῖμ8.) 

. ἐξαύδα μὴ κεῦθε νόϊῳ, ἵνα | εἴδομεν ἄμφω. 
(εἴδομεν κα ἐπε ἀϊραπιπια, Βείδομεν, »Ῥτγευεπέϊη 5 ΓᾺ λιαξι8.) 

. Χρύσης δ᾽ αὖθ᾽, ἱερεὺς ἑκατηδόλου Ἰ ̓Απόλλ[ωνος. 

(Ἀπόλλωνος, τϑὲ δυιαδὶε ἰεηριμεπεά ὃψ ἰδε αΥξῖ5.) 

. ϑάπιε ας ἴἴπε 810 ; ᾿Απόλλωνος ενἱίι βτεὶ δυ Παῖς ἰοηΡ 

χρυσέῳ ἀν]ὰ σκήπτρῳ, καὶ ἐλίσσετο πάντας ᾿Αχαιούς. 

(χρυσέῳ ἰο δὲ »τοποιιποεᾶ α5 α ἀϊδεψιαὐϊε, ὃψ δυπατεβὶβ.) 
. ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρείδῃ ᾿ἈΑγαϊμέμνονι | ἥνδανε ϑυμῷ. 

(ἥνδανε μα5 ἐπε ἀϊσαπιπια, ξήνδανε, ρτευεπέϊηρ ἰδέ ᾿ϊαίιι8. ) 

. εὐξαμένου ἤκουσεν, ἐϊπεὶ μάλα ] οἱ φίλος ἧεν. 

(οἱ κα τ ἀϊσαπιπια, ἔοι, γτευεπίϊπρ ἰἢς πϊἰαίμ5.) 
. εὖ εἰδὼς ἀγόρευε ϑεοπροπίας Ἑ κάτοιο. 

(εἰδώς μας ἰλε ἀΐσαπιπια, ξειδώς, 80 ἰπαὲ πο εἰϊδίοῃ ἑαζεβ ρίαξε 

ἐπ ἰὴε γτεσεάϊπρ ἀϊρλίλοηρ εὖ.) 
. αὐτίκ᾽ ἐγὼ πρῶτος κελόμην ϑεὸν 1 τλάσκϊεσθαι. 

(ὡλάσκεσθαι ἢας5 ἰὴς ἱπτι1α] ον] αὉ]ς Ἰεπριπεπεᾶ ὃῳ τὴς αγϑῖ8.} 
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389. τὴν μὲν γὰρ σὺν νηὶ ϑο[ῇ ἐλίϊκωπες ᾿Αχαιοΐ. 

(ἑλέκωπες ἤαϑ8 {πε ἀϊσαπιπια, Ἐελίκωπες, 50 ἐλαὶ πὸ εἰΐδιον 

ἰαζε5 ρίαοο ἴῃ ἰδ ἢπαὶ δυ!αδίε ο[ ϑοῇ.) 
890. ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ | δῶρα ἄν]ακτι. 

(ἄνακτι ᾿αϑ ἠὲ ἀϊραπιπια, Εάνακτι, ργευεπίϊπρ ἐλε ᾿ϊαίι 5.) 
394. ἐλθοῦσ᾽ Οὐλυμπόνδε Δι[ᾶ λίσαι, ] εἴ ποτε δή τι. 

(Δία, βπαὶ βυιαδὶε ἱεηριποηπεά ὃν [λ6 αγϑῖ8.) 

995. ἢ ἔπει ] ὦνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ. 

(ἔπει ἠα8 ἐ)ι6 ἀΐσαηιπια, Βέπει, 80 ἰλαὶ πο εἰϊδίοπ ἰαζε5 γίωζε 
ἴηι ἦ.) 

390. πολλάκι γὰρ σέο πατρὸς ἐΪνῖ μεγάρ]οισιν ἄκουσα. 
(ἐντ, βηπαὶ δυιαὐϊε ἰεπσιλεπεά ὃψ {δια ατϑὶ8.} 

103. ὃν Βριάρεων καλέϊουσι ϑεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες. 

(Βριάρεων---ρεων ργοποιιποεά α5 ὁπ 5ηαὐϊε, ὃψ δψπατεβιβ.) 
404. Αἰγαίων᾽ " ὃ γὰρ αὗτε βί[ῃ οὗ ] πατρὸς ἀμείνων. 

(οὗ λα5 ἐδ ἀϊφαπιηια, Εοῦ, 80 ἐδαὲ πο εἰϊδίοπ ἰακε5 ρίαεε ἴῃ 

ἐδιε βηπαὶ υοισεὶ οὶ βίῃ.) 
409. τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ [ ἀμφ᾽ ἅλα | ἔλσαι ᾿Αχαιούς. 

(ἔλσαι ᾿α5 ἐδιε ἀΐσαπιπια, Εέλσαι, ρῬγευσεηπίϊηρ ἰδὲ ἀϊαίιι8.} 
415. αἴθ' ὄφελες παρὰ | νηυσὶν ἀϊδάκρυτος καὶ ἀπήμων. 

(νηυσίν ρτοποιιποεά α5 ἰισο δι ϊαδ 65, ὃψ δγπατνεβῖβ.) 

416. ἧσθαι " ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ, οὔτι μάλὰ δήν. ] 
(μάλα, βηαϊ εγιϊαῦϊε ἰεηισιεποὰ ὃψ ἰἢι6 ατϑῖ5.} 

421. ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν | νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισιν. 
(νηυσὶ γτοποιιποεά α5 α ἀϊδευίίανϊς, ὃν δυπατεβῖβ.) 

430. τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος ἀπ]ηύρων. [ Αὐτὰρ ᾿Οδυσσεύς. 
(ἀπηύρων---ηύρων ρτοποιιτιοσα α5 ἔτ 5γ1]αὐῖε5, ὃψ δγηαγεβῖβον 

431. ἐς Χρύσην ἵκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμθην. 

(ἔκανεν, ἡπιεαὶ νοισεῖ τοπιάεγοά ἰοηρ ἐν {ὖιε ατισταεν.) 

437. ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης. 
(ἐπε, βπαὶ δγιαὐϊε ἱεηριεπεὰ ὃν ἰδ αγδὶδ.) 

438. ἐκ δ᾽ ἑκατόμθην βῆσαν ἑκηθόλῳ |᾽ Ἀπόλλ[ωνος. 
(Ἀπόλλωνος, ἡπιαὶ δυιαθϊε ἰοησιπεηεά ὃν ἐδιε αγϑῖ8.) 

444. ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν, ὄφρ᾽ ] τλασόΪμεσθα ἄνακτα. 
([λασόμεσθα, τηπϊϊαὶ ογ!αὐϊε ἰεισιπεπει ὃν {}ιὲ ατϑὶ8.--- ἄνακτα 

λαβ ἰδε ἀΐσαπιπια, άνακτα, Ῥγεσεπέϊηρ ἰλε ἀϊαίι8.}) 

452. Οὐοπιρατε ἰἴπε 98. 
4δ4. τίμησας μὲν ἐμ]ξ μέγα 1 δ' ἵψαο λαὸν ᾿Αχαιῶν. 

(ἐμξ, βηαὶ δυγίαδὶε ἱεηριπεπεὰ ὃψ ἰἂε αγδῖ8.} 

4602. καῖε δ᾽ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων, ἐπὶ | δ᾽ αἴθοπα 1] οἶνον. 
(οἶνον ᾿αϑ {6 ἀϊσαπιηια, Εοῖνον, Ῥγευσεπίϊηρ {διε μιἰαίιι5.} 

Οοῦ 
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491. 

495. 

δ51. 

ΜΕΤΕΙΘΑΙ, ΙΝΌΕΧ. 

οἱ δὲ πανημέριοι μολπῇ ϑεὸν | τλάσκ]οντο. 
(λάσκοντο, τπιξαὶ γι! αὐϊε ἰεπριεπεά ὃν ἐΐιε αΥδι8.) 

, καλὸν ἀ]είδοντες παιήονα κοῦροι ᾿Αχαιῶν. 
(καλόν, ἐπιεϊαὶ δι αὐ ϊε ἰεησιπεπεά ὃψ ἐπε ατϑ15.) 

. τοῖσιν δ᾽ ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος ᾿Απόλλων. 
(ἑκάεργος μα5 ἐιε ἀϊραπιπια {ισῖσε, ξεκάνξεργος, ἐπε ξγ5ὲ οὗ 

τολῖοῖι δατε5 ἐλ ρτεοεάϊησ ἀϊρίμμοπρ᾽ ἤγοπι εἰϊδίον.) 
. νῆα μὲν οἶγε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν. 

(ἔρυσσαν μα8 {κε ἀΐσαπιπια, ξέρυσσαν, ρῬτευεπίϊηρ᾽ {ἰ } ̓αἰιιδ 
αὐτὰρ ὁ μήνιε᾽] νηυσὶ παρ]ήμενος ὠκυπόροισιν-. 

(νηυσὶ ρτοποιιποεά α5 α ἀϊεδυ .αὐϊς, ὃψ δγπατεβῖβ.) 
οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμ!ον: ἀλλ]ὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ. 

(πόλεμον, ἰαϑὲ εγαὐϊε ἰεπριπεπεά ὃν {ιε αγϑῖ5, απά αἰ5ο ὃψ ἐξέ 

φαιιδε ἴπ {ΐιε ἰϊπε.) 

πάντες ἅμα, Ζεὺς δ᾽ ἦρχε, Θέτις δ᾽ οὐ λήθετ’ ἐφ] ετμέων. ] 
(ἐφετμέων----ἕων ργοποιιποεά α5 οπὲ βδυ αὐίε, ὃν δγπατεβῖβ.) 

. λισσομένη προςέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα. 
(ἄνακτα ας {δι ἀϊσαπιπια, Ἐάνακτα, ργευεπίϊηρ {με ἰιἑαίιι5.) 

. ἔπλετ"" ἀτάρ μιν ] νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων. 
(ἄναξ μας ἐΐε ἀΐσαπιπια, Εάναξ, ρτευεπίϊπρ ἐδε Πϊαΐνυ,5.) 

. υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν, ὀφέλλ]ωσίν τέ ἑ ] τιμῇ. 
(ἑ λας ἐμ ἀϊραπιπια, ἕε, ργευεπίϊπρ ἐπε ᾿ϊαίιι8.) 

. ἢ ἀπόειπ᾽ - ἐπεὶ οὔ τοι ἔπ]: δέος - | ὄφρ᾽ εὖ | εἰδῶ. 
(ἐπε, βπαὶ δυϊαῤϊε ἰεπριπεπεά ὃν (πε ατϑ15.---εἰδῶ ᾿ας5 ἰΐε ἀι- 

φαπιηια, Ἐειδῶ, εὐἰιοῖ, Ξατες ἐδιὲ ἀϊρλίδοπρ εὖ ἤτοπι εἰϊδῖοη.) 
,. ἢ δὴ 1 λοίγια | ἔργ᾽, ὅτε μ᾽ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις. 

(ἔργ᾽ κας ἐδιε ἀϊραπιπια, ξεργ᾽, ργευεπίϊησ ἐλε καί 5.) 

. ἦ, καὶ 1 κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων. 
(κυανέῃσιν, ἐξ τπιιταὶ δ ψιαὐὶε ἰεπρίπεπεά ὃψ ἐδ ατϑῖ5.) 

. ἀμθρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώ]σαντο ἄνακτος. 

(ἄνακτος ἢαϑ ἰλὲ ἀϊραπιπια, ξάνακτος, Ῥγέυοηεϊησ (κε ἀϊαίμ5.) 
. ἠγνοίησεν ἰδ]ουσ᾽, ὅτι [ οἱ συμφράσσατο βουλάς. 

(οἱ κα5 ἐλε ἀϊραπιπια, οι, ργευθηϊησ ἰδε ἀϊαίιι5.) 

. αὐτίκα κερτομίοισι Δία Κρονίωνα προς]ηύδα. ] 

(προςηύδα---ηύδα γγοποιιποεά α5 ἰτοο δυ 1] αὐ]ε5, ὃν δγπατεσῖβ.) 

. πρόφρων τέτληϊκᾶς εἰπ] εῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς. 
(τέτληκᾶς, ἤπαὶ ϑγίἰαὐϊε ἰεπαιλεπεά ὃν, ἐλια Ῥοδιίίοπ ζυτηιεὰ ὃν 

ἐΐε εοπδοπαπὲ ς απᾶ ἰδ ἀϊσαπιπια ἐπ Ἐειπεῖν.) 
. μήτι σὺ | ταῦτα ἕκαστα διείρεο, μηδὲ μετάλλα. 

(ἕκαστα μας ἐδε ἀΐραπιηια, ξέκαστα, ργευεπίϊηρ πε κῖαῖι5.} 
τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα βοῶπις | πότνια ] Ἥρη. 

(Ἥρη λας ἐδε ἀϊσαπιπια, Ἑήρη, Ῥγευεπεηρ (κε Ἰιλαίιι δ.) 
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ἴλπὸ Ξ 
δ69. τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολ]έας ἐπὶ | νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

(πολέας »γοποιιποεὰ α5 ἰτῦο δψίϊαδίε5, ὃψ δυπατγεδὶς.-- νηυσὶν 
αἶδο γτοποιιπσεά α8 ἐτοο δυ αὐ ίε5, ἤτοπι (6 δαπις σαιι56.} 

513. ἡ δὴ | λοίγια ] ἔργα τάδ᾽ ἔσσεται, οὐδ' ἔτ’ ἀνεκτά, 

(ἔργα ᾿ια5 {}ιε ἀΐφαπιπια, ξέργα, ργευεπέϊπρ ἰδλε ᾿ἱαίι5.) 
δ78. πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρ]ειν Διὶ, [ ὄφρα μὴ αὗτε. 

(ὄφρα λα5 ἰδὲ ἀΐραπιηια, Εύφρα, ργευεηίέπρ ἐδ ᾿ϊαίιι8.) 
683. αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ Ἰλίᾶος | ̓᾿Ολύμπιος ἔσσεται ἥμιν 

(ζλᾶος, γῬεπιίε ἱεησίλμεπεὰ ὃν ἐδ ατδῖ8.) 
θ00. οἱ μὲν κακκείοντες ἔθαν οἱκ]όνδε ἕκαστος. 

(ἕκαστος ᾿α5 ἰλε ἀΐφαπιπια, ξέκαστος, Ῥγευφηίηρ ἰδ κιαέια. 

--ἔθᾶν, βπαὶ εν αὐίε ἰεπρ λεπεά ὃν εἶα ροδίμίοπ Ῥγοάδιςεά ὑψ 
ἐἰα ἤπαὶ σοπδοπαπὶ ν απὰ {δε ἀϊσαιππια ἴπ Εοϊκύνδε.) 

6017. ἧχι ἑϊκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ᾿Αμφιγυήεις. 

(ἑκάστῳ παϑ ἐλε ἀϊσαπιπια, ξεκάστῳ, ργευεπίϊπρ ἰἶς μαι.) 
09. Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος, ἤϊ ᾽Ολύμπιος ἀστεροπητής. 

(Τῆλετα 18 α ἀοζεοὶ τπ {115 ἰἴπιο, βἴποο, ἱπαβηνιοῖ, α5 ὃν λα5 {δε 
ἀϊραπιπια, ἕον, ἐἾ6 ργεσεαάϊπρ᾽ πρὸς ομρίι ἰο δε ἰον' ὃν Ῥοεῖ- 
ἐΐοπ, τολιοῖ τσοιιἀ υἱξίαίε {λ6 ἀαείψ!. Βεπείεψ τεοοπιπιεπᾶς 
ἐλε τε)εοίϊοπ οἔ ὃν ἤγοπι ἰδ ἱεχί, 80 ἐλιαὲ εις ἐπε πιαν τι αα 

οϊίσιος : Ζεῦς δὲ ] πρὸς λέχῦς | ἦ᾽ ἄς.) 

ΒΟΘΈΓΤΙ, 

ι. "Αλλοι μέν ῥα ϑεοί τε καὶ Ϊ ἀνέρες ] ἱπποκορυσταὶ. 
(ἀνέρες, ἐπιεῖαὶ εψιἰαὐϊε ἱεπριμεπεά ὃν {διε αγϑῖ8.} - 

4. τιμήσῃ, ὀλέσῃ δὲ πολ)έας ἐπὶ | νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 
πολέας --- ἕξας α5 οπὲ 5υἰαὐὶε, ὧν δψπατεβίβ. ---- νηυσὶν Ὁτὸ- 

ποιιπιοεά α8 α ἀϊδευιίαὐὶς ὃν βψηαγεϑβῖβ.) 
δ. ἦδε δέ [ οἱ κατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή. 

(οἱ μα5 {ἰδ ἀΐσαπιπια, οι, ργευεηίϊηρ᾽ {λα ἠϊαίιι8.) 
8. βάσκ᾽ ἴθι | οὗλε ὄνειρε, ϑοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

(οὗλε μας ἐϊ6 ἀϊσαπιπια, Εοῦλε, ργευεηίϊηρ ἐδ ᾿ϊαίιι8.---ῖπ 
ἀίαίιι5, ἠοισεῦυετ, αοἰμαϊῳ ἐαΐε5 ρίασε δείισεεη οὗλε απὰ ὄνει- 

ρε, ιτυλιῖοῖι ἰδέτε 5 ποιϊιῖπιρ ἰο τεπιεᾶψ, ιπι1655 τοῦ τεαὰ, ιοἰτῇ, 
Κηῖρλι, ὀλο."", ἐλε εἰϊάφα ἔογηι οἔ (δι υοεαίῖσυε, ἤτοπι ὀλουῖος.) 

Δ. ϑωρῆξ]αι ἑ κέλ]ευε καρηκομόωντας ᾿Αχαιούς. 

(δ λας ἐλ ἀϊσαπιπια, ἔε, 80 ἐμαὶ ἔλεγε ἰξ πὸ εἰϊδίομ ἵπ ἦε 

ἀϊρ᾽μπμοηρ γτεοεάϊης.) 

80. στῆ δ᾽ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηλ|ηἶῳ [υἷε ἐοικώς. 

(υἷε λα5 {πε ἀΐϊσαπιπια, Ευῖι, 80 ἐλαξ πο εἰιδίοπ ἰακε5 ρίαοε ἐπ τὴς 
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ἤπαϊ νοιυεὶ ὁ Νηληΐῳ.---ἐοικώς Πα5 αἰ50 ἐἶι6 ἀϊφαπιηια ἐισῖσε, 

Εευξοικώς, {6 βγδὲ οΥ τολιίοῖι ργουεη δ ἐλ ᾿ϊαίιια εὐἱῆ, υἷι.) 
οὐ χρὴ παννύχιον εὕδ]ειν βουληφόρον ἄνδρα. 

(παννύχιδν, βπαὶ δψίἰαὐϊε ἰεηρσ πεπει ὃη {6 αὐ 515.) 

νήπιος ] οὐδὲ τὰ | ἤδη, ἅ ῥὰ Ζεὺς | μήδετο | ἔργα. 
(ζδη λας {ἰ6 ἀΐσαηιπια, Εἤδη, ρτευεηίϊηρ {16 ᾿ϊαίι5.----ἔργα α8 

αἶδο ἰδὲ ἀϊσαπιηια, Βέργα, ργευοπέϊη δ᾽ ἐδ ᾿ιϊαίιι5.) 
κᾶλόν, | νηγάτεον " περὶ ] δὲ μέγα [ βάλλετο φᾶρος. 

(καλόν Πια5 ἐδι6 ἤγτδί δυ ὶὰαῦὶο ἱεηριπεπεᾶ ὃν {Π6 αγϑ15.----ὃξ τ 
αἰ5ο ἰεηοιπεπεᾶ ὃν ἐδι6 αγϑεῖ5.) 

. ποσσὶ δ᾽ ὑπ]δ λιπαρ]οῖσιν ἐδήσατο | καλὰ πέδ]ιλα. 
(ὑπ, παῖ εψιαϑὶδ ἰοησ ]οπεᾶ ὃν {1.6 αγϑὶς.---καλὰ, ταϊεϊαϊ ογὶ- 

ἰαδῖε ἰεηρ ]οποά ὃψ {6 αγϑ15.) 

, εἶδός | τε μέγεϊθός τε, φυήν τ᾽’ ἄγχϊιστα ἐϊῴκει. 
(τε ἰεπσιμεηπεά ὃν {6 αγϑδῖϑ.---- ἐῴκει ἢα8 {μ6 ἀϊσαπιπια ἐισιεα, 

Εευξῴκει, ἐ]ι6 βγβὲ ὁ «το]ιεῖι φῬγευδηὶς ἐδ μιϊαΐιι5.) 

ᾧχετ᾽ ἀποπτάμεϊνδς, ἐμὲ ] δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν. 
(ἀποπτάμενδς, βηπαΐ δγ!αὖ]6 ἰοησίλεπεα ὃψ ἐδ αγϑῖ8.") 

καὶ φεύγειν σὺν [ νηυσὶ πο[λυκλή]τσι κελ]εύσω. 
(νηυσὶ, ἐτοο δγ 1 αὐϊ 65, ὑν δγηατεβὶβ.--πολυκλήϊσι, ροηεῖέ ἰοηρἐἢ- 

ἐπε ὃν {}ι6 αγϑ15.) ᾿ 
Νέστωρ, ὅς ῥὰ ΠύΪλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθύεντος. 

(ἄναξ Ππας ἐπε ἀΐραπικα, ἄναξ, ργευοηίϊηρ {λ6 ᾿ϊαίιι8.) 

ἠῦτε 1 ἔθνεα | εἶσι μελισσάων ἀδινάων. 
(ἔθνεα παδ 6 ἀϊρσαπιηια, ξέθνεα, ρτευορίϊη σ᾽ {ἢι6 Ἀϊαίιι8.} 

αἵ μὲν 1 τ᾽ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, ] αἵ δέ τε ] ἔνθα. 
(ἅλις μας ἰλ6 ἀΐσαπιπια, Ἐάλις, ργουεηίϊησ {116 ἤϊαΐιι8.---- Τ Πότε 

25 απ Πιϊαίιι5, ἢΠοισεῦετ, ἴηι τὲ ἔνθα, «εὐ]ϊο, ἐδοαρεά ἐδ οὔδετ7- 

ναΐϊοη 00 Βεηπέϊεγ, απᾶ ΚΟΥ τοῖο, Πεγη6 ργοροβεβ τοὶ ἔνθα." 
λαῶν ἱζόντων, ὅμαδος δ᾽ ἦν, ἐννέα | δέ σφεας. ] ᾿ 

(σφεας, οπε εη]ϊαῦϊο, ὃψ δγηπατγεϑβὶβ.) 

Ἥφαιστος μὲν δῶκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι. 
(ἄνακτι ᾿α5 ἐπ6 ἀϊσαηιηια, Εάνακτι, ρτευεηϊησ ἐδι6 ἠϊαίμ8.} 

Ἑρμείας δὲ ἄν ἀξ δῶκεν Πέλοπι πληξίππῳ. 

(ἄναξ Πας {πὲ ἀισαηιητα, Εάναξ, ρτευεοηίϊηρ ἐπα ἠϊαΐιι5.) 

πολλῇσιν νήσοισι καὶ "Ἀργεῖ | παντὶ ἀν ίσσειν. 

(ἀνάσσειν ἢια5 {6 ἀϊσαηιηια, Κανάσσειν, γμγευεπίϊηρ᾽ {6 ᾿ϊαίι8.) 
τῷ ὅγ᾽ ἐρεισάμεν]δς ἔπε’ | ̓̓ Αργείοισι μετ]ηύδα. ] 

(ἐρεισάμενδς, Ἰαϑὲ δγιἰμῦϊο ἰεπρὶ]ιοποα ὃν {}ι6 ατϑῖ5.---μετηύδα 

---ηὖδα γρτοποιιποοά α5 ἰτῦ0 δγ]αὐϊε5, ὃν δγπαυ 518.) 
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οὕτω που Διὲ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον 1 εἶναι. 
(ὑπερμενέϊ, ἤπαὶ αι αὐε Ἰεησιεπεὰ ὃν ἰδ ἀγαίε.} 

. Τρώων ̓ | δ᾽ ἄνδρα ἕκαστον ἑλοίμεθα |] οἰνοχοεύειν. 
(ἕκαστον απὰ οἰνοχοεύειν ἠατε εαοῖ ἐἠα ἀΐσαπιπια, Βέκαστον 

απὰ Ἐοινοχοεύειν, ργευενείτιρ᾽ ἐπ εαοῆι ξαδε (ὴς ἠϊαίιι5.) 
πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο | οἰνοχόοιο. 

(οἰνοχόοιο ᾿ας ἐἠε ἀϊσαπιπια, ρτευεπίίπρ (κε ᾿ΐατι8.} 
πολλέων | ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν. 

(πολλέων ργτοπομποεά α8 ἐιρο δψίἰαὐϊε5, ὑψ οψνηιατεβὶβ.) 
εἴατ᾽ ἐνξ μεγάρ]οις ποτιδέγμεναι " | ἅμμι δὲ | ἔργον. 

(ἔνε, μπαὶ δγἱαὐίε ἱεηισιπεπεὰ ὃν ἐλ αγϑὶβ.--τἔργον ἠα5 (ἂς ὧν 
φαηῖηια, Ἐέργον, Ῥγεσεπέϊηρ {διε μὲαίμ58.) 

φεύγωμεν σὺν ] νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 
(νηυσί ρτοποιιποεά α8 ἔισο εψ αὐ εα, ὃν δυπαγεβῖβ.) 

πόντου || ̓Ικαρίοιο, τὰ μὲν τ᾽ Εὖρός τε Νότος τε. 

(Κηῖρλὲ ρῖσες Ἰκαρίοιο ἐλε ἀΐφαπιπια, Εικαρίο.ο, ἰδ ἢ: αἤ 
«το]ιοῖ, ργευεηέβ ἰδ ἠϊαίιι8.) 

ὦρορ᾽ ἐπ|αίξίας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων. 
(ἐπαΐξας μας ἐἰια ατἑερεπιε ἰεπισίπεπεά ὃν ἐξ ατεῖδ.) 

νῆας ἔπ᾽ ἐσσεύοντο, ποδῶν δ᾽ ὑπένερθε κον]τη. ] 

(κονίη, γεπιίς ἰεπσιλπεπεά ὃν {{ιε ατςῖ8.) 

οἴκαδε | ἱεμέϊνων " ὑπὸ δ᾽ ἧρεον ἕρματα νηῶν. 
(ἑεμένων μας {δε ἀΐσαπιπια, Ειεμένων, ργευεπιϊηρ τὴς ἀϊαίμδ.-- 

ἱεμένων μα5 αἰ5ο {ἦι ἐπιϊἰαὶ νοισεὶ ἰεησιπεπεὰ ὃψ ἐλε αταῖ5.} 
οὕτω | δὴ οἰϊκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

(οἱκόνδε ᾿α5 ἐλε ἀϊφαπιπια, Γοϊκόνδε, 80 δαὶ πο εἰϊδίοπ ἰαχεν 

»ίαοε τη δή.) 

. σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε ] φῶτα ἕκαστον. 
(ἕκαστον μα5 ἰλε ἀΐσαπιπια, ξέκαστον, γτευεπεϊηρ ἰδὲ ᾿ϊαΐμι5.ν 

μηδ᾽ εἴα νῆ]ᾶς ἅλαδ᾽ | ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. 
(νῆας, βπαὶ ει ας ἰεπσιλπεπεά ὃψ ἰδ ατεὶ5.---- ΤΊ6 σογεηποιι 

ἐετὶ μα5 μηδὲ ἔα, ὑμὲ ἰλὶβ Ῥγοάμαες απ ἠϊαίιις, ἐολϊοῖ, οἱίταίε5 
ἐλε ἱπε. Κπῖρλι, αεοοταϊηρίψ, τεαάς5 μηδ᾽ ἔαε (ἰ. ε., μηδ 

ἔξαε), απὰ Βεπίίεψ μηδ᾽ ἐάα, διιὲ τοὲ λαυε Ῥγεζεττεᾷ ἰο 

εἰμεν εἶ ἐπιεπά αἰΐοπ οὗ Τλίετϑβοῖι, μηδ᾽ εἴα. Οτ. Οτ., 320, 

69.) 

βῆ δὲ κατ᾽’ Οὐλύμποιο καρήνων | ἀΐξασα. 
(ἀΐξασα, ἱπιεταὶ τοιοεῖ ἰεησιτλεπεά ὃψ ἰὴε αγεδῖδ.) 

εὗρεν ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα Δι[ξ μῆ]τῖν ἀτάλαντον. 
(Διῖ, βημαὶ ευιανὶς ἱεησιλεπεὰ ὃν εἰ ατδὶβ.--μῆτιν, (λέ βαπιε.) 

φεύξεσθ᾽ ἐν νήεσσι πολυκλή σι πεϊσόντες. 

(πολυκλήϊσι, ϑεπμῖς ἰεηριλεπεὰ ὃψ ἰἣξ αγ5815.} ὁ 
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. Οὐοηίρατε ἰϊπε 164. 

. Οὐπῖρατε ἱἴπε 1θ8. 
. αὐτὸς δ᾽ ᾿Ατρείδεω ᾿Αγαϊμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν. 

(Ατρείδεω---δεω Ῥτοποιιπεεά ας ὁπ βυϊαίε, ὃψ ἐκ υνον ) 
. δέξατό | οἱ σκῆπ]τρον πατρώϊον, ἄφθιτον αἰεί. 

(οἱ καϑ ἐμε ἀϊσαπιπια, ἔοι, ρτευεπέϊπρ ἐδ μϊαίιι5.) 
. τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς. 

(Οοπιῖρατε ἰἴπε 192, δοοῖ 1.) 

. δαιμόνι’, οὔ σε ἔϊοικε, κακὸν ὥ;, δειδίσσεσθαι. 
(ἔοικε μας ἐμὲ ἀϊραπιπια ἰιῖσε, Γένξοικε, ἰδ ἤγςὶ οὗ τολιοῖ Ῥγε- 

νεπίς ἰδ ἠϊαίιι5.---κακὸν, ἥπαϊ δψιίαδίε ἰεπριίπεποά ὃψ ἐΐε 
ατϑῖ5.) 

. οὐ γάρ || πω σάφα | οἶσθ᾽, οἷος νόος ᾿Ατρείωνος. 
(οἱσθ᾽ μας ἐκ ἀΐσαπιπια, Ἐοῖσθ᾽, ργεσεπέϊηρ ἐλε ἢϊαίιι5.) 

. ϑυμὸς | δὲ μέγας | ἐστὶ διοτρεφέος βασιλῆος. 
(δὲ ἰεησίμεπεά ὃψ (ἢ ατϑ15.) 

. τιμὴ δ᾽ ἐκ Διός ἐστι, φιλ]εῖ δέ ἑ 1 μητίετα Ζεύς. 
(ἑ λας τὲ ἀΐσαπιπια, ε, ργευεπίϊπρ ἐμὲ ἠϊαΐιι5.} 

, ὃν δ᾽ αὖ δήμου | τ᾽ ἄνδρα ἴδ]οι, βούωντα τ’ ἐφεύροι. 
(ἴδοι μα5 ἰλε ἀΐϊσαπιπια, Είδοι, ργευεπίϊησ ἐδε ᾿ϊαξιι5.} 

. εἷς βασιλεύς, ᾧ ἔδωκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομητέω. 

(ἀγκυλομητέω---τεω οπεὲ εψιαδὶε ὃψ πγηατεβὶς.) 
. σκῆπτρόν τ’ ἠδὲ ϑέμιστας ἵν]α σφισι βασι]λεύῃ. 

(ΤΑῖς ἵἴπε υἱοϊαίες5 ἐδ πιείγε, δἴτισαε πὸ σοοά γεαβδοη σαπ δὲ α5 

δἰρπεᾶ [τ ἐΐε ἰεπρίΝ οὗ ἐἶε ἤγϑὲ δυμαῦὶε ἴηι σφίσι, ἐτοερε ἰδὲ 
πίετε περεβδιίῃ οὗ ἐἠε υετγβε, τοἰιιοἶι ἐδ, τπ ζαεί, πὸ τεαβοῆ αἱ 
αἰϊ. Οὐοηβιίῖί, αἰδο, Επρίαπαίοτψ Νοίε5, ἔοΥ οἱλετ οὐγεοίϊοτιδ. 
-Τλε βπαὶ εγ]αῦϊε, ποισευετ, ἴῃ σφισῖ 15 ἰοηρ ὃψ ἰδ αγξὶ5.) 

ἄλλοι μέν ῥ᾽ ἕζοντο ἐρ[ήτῦ]θεν δὲ καθ᾽ ἕδρας. 
(Δεεοοτάϊηρ ἰο δοπιε, ἔνε ὃ ἐδ ἰοπρ ἤετε ἴπ ἐρήτῦθεν, δέσανε 

εοοπίταοίεα ἔοΥ ἐρητύθησαν. Α ῥείεγ τεαδοτι, ποισεῦετ, 15, 

δεσαιιδε ἐπε ἀϊσαπιπια ἵπίετυεπεξβ, απὰ Ῥγοάιισεβ α ἰεησίπεπῖπξ 
ὃν ροξιίῖοπ ιοιίἠ ἐλ ἐοϊϊοιοὶη σ᾽ θ, παπιεῖψ, ἐρήτϑῦξθεν. ὍΟοπι 
»ατε ἰἴπὲ 192, δοοῖ 1.) 

ὅς ῥ᾽ ἔπεα φρεσὶν ἧσιν ἄκοσμά τε πολλά τε | ἤδη. 
(ἤδη πα ἰλε ἀϊσαπιηια, Εή,η, ργευεπίϊηρ ἰδε παίει.) 

ἀλλ᾽ ὅτι ] οἱ εἴσαιτο γελοίϊον ᾿Αργείοισιν. 
(οἱ μας ἐπε ἀϊραπιπια, ἔοι, ργευεπίϊπρ ἐδε ᾿ϊαξιι5.) 

ἔμμεναι " αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ 1 Ἴλιον ἦλθεν. 
(Τὴ ἱἴπε ὃς ζαμϊέψ οπ ἀασοοιπὶ οὗ ἐδ πίαίιι5 ἐπ δὲ ἀνήρ, τολιεα 

Βεπίϊευ 5εεῖς ἰο τεπιεάῃ ὃψ τεαάϊης δ᾽ ἄρ' ἀνήρ, οΥ αἴσχιστος 
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δ᾽ ἀνδρῶν..----Ἴλιον, ἠοσισεῦεν, ᾿α8 {}ι6 ἀΐσαπιπια, Είλιον, Ῥτε- 

τεπίϊηρ α δεοοπιὶ ἠϊαίιι5.--- Κορ τε)εοία, α5. [αμἱέψ, ἰΐτιεα 
217-219 Ἱποϊιιδῖυε.) 

. φολκὸς ἔην, χωλὸς δ᾽ ἕτερον πόδα" | τὼ δέ οἱ ] ὦμω. 
(οἱ ἠα5 {6 ἀϊσαπιπια, ἔοι, ργευεηπεϊηρ {λις ᾿ιϊαΐα8.} 

. πρωτίστῳ δίδοϊμεν εὑτ᾽ | ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν. 
(δίδομεν, βπαὶ δψιἰαὐϊε ἱεπσιπεπεὰ ὃν τὲ ατδῖ8.) 

. ἥντ᾽ αὐτὸς ἀπὸ | νόσφι κατίσχεαι ;---οὐ μὲν ἔοικεν. 
(αὐτὸς, ἢπαὶ δψ αὐὶς ἰεπρσιλποπεὰ ὃν (με ατϑοῖ8.) 

. οἴκαδέ περ σὺν ] νηυσὶ νεώμεθα " τόνδε δ᾽ ἐῶμεν. 
(νηυσί ργοποιιποοσά 5 ἰτσο δψ αὐ ίε8, ὃν δψγαγεβίβ.) 

. ὃς καὶ νῦν ᾿Αχιλῆα, ἐξ] μέγ᾽ ἀμ]είνονα φῶτα. 

(ἔο λα5 τὲ ἀϊσαηιηια, ξέο, ργευεπίϊηρ (λ6 κίαίιι8.----Τῆς ἅπαὶ 
νοισεὶ τη ξδ 15 αἰδο ἰεηριϊεπεώ ὃν ἰἢς ατϑὶ8.) 

. καί μιν ὑπ]όδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ. 
(ἱδών ᾿α5 εἶα ἀϊραπιηια, ργευοτίϊη {ἦι λῖαίιι8.) 

. ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ᾽ ᾿Ατρείϊδῃς ὑπὸ | Ἴλιον ἦλθον. 
(Ἴλιον Πιαδ΄ ἐλε ἀϊσαπιπια, Είλιον, ρτευεπίϊηρ ἰλιε ᾿ϊαίι5.) 

. οὐδέ τιπω σάφα ϊόμεν, ὅπως ἔστ]αι τάδε | ἔργα. 
(ἴδμεν μα5 {1 ἀΐσαπιηια, Εἰδμεν, ργευεπίῖπρ ἰδ λίαίι5. 8, 

αἰ8ο, ἔργα ἀα8 ἰδε ἀϊραπιπια, Βέργα, ργευεηεϊηρ αἀποίδεν 
Πιϊαίιι5.) 

. ἦσαι ὀνειδίζηων ὅτι ] οἱ μάλα πολλὰ δίδουσιν. 
(οἱ κα5 μὲ ἀϊραπιπια, οι, ρτευεπίϊηρ (ἠέ λιαίι8.) 

. εἰ μὴ ἐγώ σε λαθὼν ἀπὸ |; μὲν φίλα | εἵματα δύσω. 
(εἵματα λα5 ἐλε ἀΐσαπιπια, Εείματα, ργευεπεϊπα ἐδιε ᾿ϊαέιι8.} 

. πλῆξεν " ὃ δ᾽ ἰδνώθη, ϑαλεϊ)ρὸν δέ οἱ ἔκπεσε δάκρυ. 

(οἱ μα ἐς ἀΐϊσαπιπια, οι, ργευεπίϊη σ᾽ {δε πιαίιι5.) 
. σκήπτρου ὕπο χρῦσ]έου ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ] ἕζετο, τάρδησέν τε. 

(χρῦσέου πιιδὲ δα Ῥτοποιιποεά α5 α ἀϊδογίίαδίε, 890 ἐλαὶ --ἔου ὃ δ' 
ἀρ' ῥογπιβ α ἀαοίψὶ.) 

ἀλγήσας δ᾽ ἀχρ]εῖον ἰδ)ὼν, ἀπομόρξατο δάκρυ. 
(Τῆϊβ ἰἴπιο ἐδ πιειτιοαϊϊῳ γαμίψ, δἴποα ἰδών λα ἰδὲ ἀϊφαπιπια, 

Ειδών, απ ἰλε βπαὶ δυιανὶε οΓ ἀχρεῖον οιρῆι, ἰλεγείοτε, ἰυ 
δὲ ἰοηρ' ὃψ ροδίίίοη, απὰ οαπὶ ποὶ ἤοτπι ἰἐε βεοοπὰ οὔ α ἀαείψί. 
Βεπίϊεψ διρρεείς ἀχρεῖον ὁρῶν, οΥ ἀχρεῖα ξΓιδών. Μαην 
γαβδαρεβ δοσιν ἴῃ τοἰιοῖ, ὁρᾶν απὰὼ ἰδεῖν ἀρρεαν ἰο δὲ ἵπίεγ- 
ἐπαηρεά, απὰ »γοϑαδὶψ {6 ργεβεπὶ οπὲ σι ρίμ ἰο ὃε αὐάεὰ ἰο 
ἐλε πωπιδευ. Ηδενηε αἰ5ο ἱποῖϊπες ἰοισατὰ ἀχρεῖον ὁρῶν.) 

οἱ δὲ, καὶ ἀχνύμενοί περ, ἐπ᾽ ] αὐτῷ | ἡδὺ γέλασσαν. 
᾿ (ἡδύ λας τλε ἀϊφαπιπια, Εηδύ, ργευετεῖτρ (δ ᾿ϊαίμ8.}) 
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ὧδε δέ | τὶς εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς ] πλησίον ἄλλον. 

(εἴπεσκεν πα ἐπε ἀϊσαπιπια, ξείπεσκεν, 50 ἰΠαὲ τίς δεσοπιδα 

ἰοη δ ὃψ ροξϊῖοπ.) 
. ὦ πόποι, ἢ δὴ μυρί᾽ ᾽Οδυσσεὺς ἡ ἐσθλὰ ἔϊοργεν. 

(ἔοργεν Πας ἐλε ἀΐσαπιπια, Ἐέοργεν, ργευεηίϊηρ ἐδε πϊαΐι5.) 

,. γῦν δὲ τόΪ]δὲ μέγ᾽ ἄρ]ιστον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔρεξεν. 
(τόδε, βπαὶ βγιαϑὶε ἰεπισιμεπεά ὧψ ἐΐε αγϑδῖβ.) 

ὅ. ὃς τὸν λωδητῆρα ἐπ]εσθόλον ἔσχ᾽ ἀγοράων. 
(ἐπεσθόλον ἢια8 ἐλις ἀϊραπιπια, Ἐεπεσθόλον, ρτευεηίιηρ ἰδ 

λῖαίιι5.) 

. ΤΑτρείδη, νῦν | δή σε ἀν)αξ, ἐθέλουσιν ᾿Αχαιοί. 
(ἀναξ μα5 ἐπε ἀΐσαπιπια, Εάναξ, ργετεπίϊηρ ἐδ πῖαίιι5.) 

. ἀλλήλοισιν ὀδύροντ]αι οἱκ]όνδε νέεσθαι. 
(οἰκόνδε λα5 ἐδ ἀΐσαπιπια, Εοϊκόνδε, 580 ἰπαὲ πὸ εἰϊδίον ἰακεα 

»ίαοε τπ ἰδὲ γγεοεάϊπρ ἀϊρλιίλμοησ.) 
. ἦ μὴν καὶ πόνος ἐστὶν ἀντη]θέντα νέεσθαι. 

(ἀντηθέντα, ἐΐε ει ἰεπριίμπεπεά ὃψ {ἢ ατϑδῖ5.) 

. καὶ γάρ τις ϑ᾽ ἕνα μῆνα 'μέν]ων ἀπὸ || ἧς ἀλόχοιο. 

(ἧς κας {πὲ ἀϊσαπιπια, Ἑῆς, γτενεπεπρ ἐπε Πιϊαΐιι5.) 

. χειμέρι[αι εἰϊλέωσιν ὀρ!ινομένη τε ϑάλασσα. 
(εἰλέωσιν μας {λὲ ἀϊραπιπια, Ἐειλέωσιν, ρτεσεπεπρ ἐλε πλαίι8. 

-ο-Ο᾿ὀἰἨἰλέωσιν, τπογεοῦεΥ, ηιιδὲ δὲ ργοποιιπσεά α5 ἰΐτεε βδυ α- 
δϊε5 πιεγεῖψ, ὃψ βυγχεοβῖβ, {δ6 δῃμαδία ἐω δεῖπρ᾽ σοπίταείεά 

Ἰηΐο ὠ.} 

ς ἀσχαλάαν παρὰ | νηυσὶ κορωνίσιν - ἀλλὰ καὶ ἔμπης. 
(νηυσί Ῥτοποιιποεά α5 ἔσο ϑυ ἰαὐϊε5, ψ δυηπαγεβὶβ.) 

. εὖ γὰρ | δὴ τόδε |] ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν " ἐστὲ δὲ πάντες. 
(ἰδμεν τας ἐλε ἀΐσαπιπια, Εἰδμεν, ργευεπέϊηρ τἢ6 πϊαΐι,5.}) 

, καλῇ ὑπ]ὸ πλατανίστῳ, ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ. 
(καλῇ, ἤτϑε βυϊαδ!ε ἰεπσιμεπεά ὃψ ἐλε αγϑ18.} 

. βωμοῦ ὑπ] αΐξ)]ας πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν. 
(ὑπαίξας, απίερεπιὶε ἰεηριμεπεά ὃν ἐΐε αγ515.) 

. μήτηρ δ᾽ ἀμφεποτίατο ὀδ)υρομένη φίλα τέκνα. 
(ΤΣ ἔπε ἐ5 ζαιῳ τη γοῖπὲ οὗ πιείτε, δῖπισε ἰλεγε ἐ5 ποι μηῇ 

ἐο Ῥγευεπὶ {}ι6 Πιϊαίιι5. Βεμιίεῳ διισσοδίβ ἀμφεποτᾶτ᾽ ὀλοφ- 

υρομένη.) 
. λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου παῖς ἀγκυλο]μήτεω. ] 

ἀγκυλομητεω--- τεω γτοποιιποεά α5 ὁπ βυϊαδὶε Ὗ δυηατεβῆβ, 
80 ἐδαὲ --μήτεω [ογηι5 α 5ροπάεε.) 

. τῷ δεκάτῳ δὲ πόλ]ν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 
(πόλιν, ἥπαὶ δυ!αὐίε ἰεπιριμεπεα ὃν {διε αγ515.) 
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. αὐτοῦ, | εἰσόκεν ἄστυ μέγα Πριάμ]οιο ἔλ]ωμεν. 
(Τλε ραιιδὲ βαυὲβ ἰἰμε ἰαδὲ δ ἰαδίε οΓ αὐτοῦ ἴγοσι εἰινίοη, συ, 

ἴηι οἰδιέν τροτ 8, ρτευεπίς ἐδ ἠϊαίιιϑ.---- ὙΥ ει τερατὰ (ο Πρι- 
ἄμοιο ἕλωμεν, Βεπείεν διε, σεδία Πριάμοιο ἀλῴη, ἱ. ε., Γαλῴη, 
ὑμε Κηπῖρλε φἴυε5 ἕλωμεν ἐιδεἰ (ἐς ἀΐσαπιπια, Βέλωμεν.» 

ὡς ἔφατ᾽ - ̓Αργεῖοι δὲ μέγ᾽ ] ἴαχον, [ ἀμφὶ δὲ νῆες. 
(ἕαχον, τηϊίϊαὶ τοισεὶ ἰεπσίπεπεὰ ὃν ἐὐιε αγϑ18.} 

ὦ πόποι, ἡ δὴ παισὶν ἐοικότες ] ἀγορά]ασθε. 

(ἀγοράασθε, τηλταὶ αψιαϑίε ἰεαρσιπεπεὰ ὃν {δ αγϑὶσ.) 
. νηπιάχοις, οἷς οὔτι μέλει πολεμήϊα | ἔργα. 

(ἔργα ἐιας ἐλε ἀΐφαηιπια, Ἑέργα, ρτευεπίϊηρ (ἠδ καί.) 
. πρῖν ΓἌργ]ος δ᾽ ἰέναι, πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο. 

(πρῖν ἱεηριλεηεά ὃν ἐδιε αΥϑδί8.) 
. ἤματι τῷ, ὅτε | νηυσὶν | ἐπ’ ὠκυμόροισιν ἔθαινον. 

(νηυσὶν ργοποιμηποεά α5 ἔιτο 5ψϊϊ αὐΐε5, ὃν δυπατγεδὶβ.) 

. τῷ μήτις πρὶν ἐπειγέσθ]ω οἷκ[όνδε νέεσθαι. 

(οἱκόνδε κα5 ἐδια ἀϊσαπιπια, Εοϊκόνδε, 80 ἐμαὶ (ἦγε ἰ5 πο εἰἑείοι 

οὕ ιλε γτεοσεάϊη δ υοισεῖ.) 
εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλ]ει οἰκ[όνδε νέεσθαι. 

(οἰκόνδε πα {δε ἀΐσαπιπα, Εοϊκόνδε, 580 ἱλαὶ ἐλιογ ἐς πο εἰἰσίοη 

ἐπι ἑκα ργεοεάϊηρ ἀϊρἰμποηρ.) 
ἁπτέσθ]ω ἧς ] νηὸς ἐὐσσέλμοιο μελαίνης. 

(ἧς μας {με ἀΐχαπιπια, Ἑῆς, ργευεπέϊπρ (κε ἢΐαξι8.} 

ἀλλά, ἄναξ, αὐτός τ’ εὑ μήδεο, πείθεό τ᾽ ἄλλῳ. 

(ἄναξ λμα5 ἰλε ἀϊσαπιπια, Ἑάναξ, γτευεπίϊπρ ἐδε ἀϊαία58.) 

οὔτοι ἀπόθληϊτὸν ἔπος | ἔσσεται, ὅττι κε εἴπω. 

(ἀπόθλητον, βηαὶ εψίϊαϑίε ἱεπριλπεπεᾶ ὃν {δε ατϑῖϑ. πὸ: λας 
ἐλε ἀΐσαπιπια, Εείπω, απὰ ἡιέποα κε, ποὲ κεν, πιμϑὲ ρμτεσεᾶε. 
Τῆι ἰαξίεγ ἔογπι τσου μὰ δὲ ἰοπρ' ὃψ ροξιεῖοη, απὰ τοοιιϊ, 9, 
σομτϑε, υἱοίαίε ἐξ τιεαβαγ 8.) 

ἠδ᾽ ὅς κ᾽’ ἐσθλὸς ἔῃσι " κατὰ σφέας Ϊ γὰρ μαχέονται. 
(σφέας ρτοποιιποεά α5 οπε δι ἰαὐϊε, ὃν δψπτεβῖβ, ἃ σφέας ζοττα- 
τη ρ α βροπάεε.) 

γνώσεαι | δ᾽, εἰ καὶ ϑεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπάξεις. 
(γνώσεαι γγοποιιποεά α5 ἰτσο δηγίίαϑίεα, ὑψ ϑγπατεβὶς, απὰ 

7ουηιϊηρ᾽ α βροπάᾶεε.) 
τῷ κε τάχ᾽ ἠμύσειε πόλις Πριάμ]οιο ἄνακτος. 

(ἄνακτος λας {πε ἀΐσαπιηια, άνακτος, ρτευεπεπρ' (κε ἀϊαίμ5.} 

μιμνάζειν παρὰ | νηυσὶ κορωνίσιν, | οὔ οἱ ἔπ]ειτα. 
“νηυσὶ ρτοποιιησεά α5 α ἀἰδεψιϊαδίε, ψ δψηγεβὶβ.---οἱ ἠα5 (ΐε 

ἀϊσαπιπια, ἔοι, 80 ἐμαὶ πὸ εἰϊδίοπ ἰακες ρίαοσε ἐπ ἰλε γγαςεά- 
 ἐπρ ἀϊρλιποησ.) 

ῬΡνυ 
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. ὡς ἐφατ᾽ - ᾿Αργεῖσε δὲ μέγ᾽ | ταχον, ] ὡς ὅτε κὺμα. 
(ἴαχον, τηϊεαὶ ογΠαὐὶε ἰεπσίϊεπεω ὃῳ ἐδ αγϑι5.) 

. Νέστορα μὲν πρώτιστα καὶ ᾿Ιδομεν]ῆα ἄνακτα. 
(ἄνακτα μας ἰδὲ ἀΐσαπιπια, ξάνακτα, γγευεπέιηρ ἰδε ἰμαίιι5.} 

. ἕκτον δ᾽ αὗτ᾽ ᾿Οδυσῆα Δι[ξ μῆτ] ν ἀτάλαντον. 
(Δεῖ απὰ μῆτιν ματῦε εαεῖι ἐπε βπαὶ δυιαὐὶε ἰεηριπεπεά ὃψ τὴ 

αἴ 815.) 

αὐτόματ]ος δέ οἱ [ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλωος. 

(οἱ μας ἐἰε ἀΐραπιπια, ἕξοι, ρτευεπέϊηρ᾽ ἰδέ ᾿ϊαίιι5.) 
. ὡς ἔφατ᾽ - οὐδ᾽ ἄρα | πώ οἱ ἐπ]εκραίαινε Κρο" ίων. 

(οἱ μας ἐλ ἀϊραπιπια, ἔοι, 50 ἐπα ἐΐεγα 18 πὸ εἰϊδίοπι ἴπ ἐδα 
»τεσεάϊηρ νοιρεῖ.) 

. ΤΑτρείδη κύδ]ιστε ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέννων. 

(ἀναξ μας ἐΐε ἀΐσαπιπια, ξάναξ, ρτευεπέϊπρ ἐδ κίαίμ8.) 

ἀμθαλλ]ώμεθα || ἔργον, ὃ δὴ ϑεὸς ἐγγυωλίζει. 
(ἔργον ἐκα5 ἐΐια ἀΐσαπιπια, ξέργον, ργευεπτειπρ ἐπε Πιαίιι8.) 

. ἴομεν, ἰ ὄφρα κε ϑᾶσσον ἐγείρομεν ὀξ δι Αρηα. 
(ἴομεν, τπλέῖαὶ νοισεῖ ἰεπριπμεπεά ὃψ τπὲ αγν.5.) 

. πάντες ἐῦπλεκέϊξς ἑκατόμθοιϊος δὲ ἕκαστος. 
(ἐυὐπλεκέξς, ἤπαὶ βυι ας ἰεπσιπεπεά ὃψ ἐπε αγϑὶ5.---τξκαστος 

μα5 ἐΐε ἀϊσατηιπια, ξέκαστος, ργευ πὐῖπρ {πὲ ᾿ϊαΐι5.) 

ἐν νηυ]σὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρ΄", γαῖαν. 

(νηυσὶ ρτοποιιπισεά α5 ἔτϊρο δυίαὐϊε5, ὃν δυπαγεβῖβ ; ἤἄέποε ἐν 
νησυ-- ξογπι α βροπάεε.) 

ἐς πεδίον προχέϊοντό Σκαϊμάνδριον - αὐτὰρ ὑπὸ χθών. 
{Τλὲ ἢηαὶ τοισεὶ οὗ προχέοντῦ τεπιαῖπις βἤοτὲ δεξοτε ἐπε σκ τπὸ 

ἐδ πεχὲ τροτά; τὲ δεῖπρ' ἐπιροδδῖδίε οἰπεγισῖδε ἰο αἀὐαρέ διυοῖ α 
τῆι ας Σκαμάνδριον ἰο {}ια πιεαδιιτε. ΤῸ τεπιουε βιιοῖ ἃ 
δἠοτίεπῖη α5 ἰδε ρῬγεβεπὲ οπε, Κπῖρἠὲ τεαάς Καμάνδριον. 
Οοηπϑιῖε Απίλοπὶ5 Οτεεῖ Ῥτοβοάυν, Ὁ. θ.) 

ἔσταν δ᾽ ἐν λειμ᾽ῶνϊ Σκαμ)]ανδρίῳ ἀνθεμόεντι. 
(Οοηδιῖι τεπιατ 8 ὁπ Ῥγευϊοι5 {ἴπε.} 

ὥρῃ ἐν | εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει. 

(Τῆῖς ἔπε υἱοϊαίες {πε πιείτε, δἴποες εἰαρινῇ πα (δε ἀϊσαπιπια, 
Εειαρινῇ, τολῖοῖι. τοοιϊὰ πιακα ἐν ἰοηρ ὃψ ροδίξοη. Βεπέϊεῳ 
διιρσεδίς ὥρῃ εἰαρινῇ, ἱ. 6., ὥρη Γειαρινῇ.) 

ὑμεῖς γὰρ ϑεαί ἐστε, πάρ]εστέ τε, | ἴστε τε πάντα. 
(ἔστε ας ἐλ ἀϊσαπιπια, Είστε, ρτευεπέϊηρ ἐδ ἠϊαίι5.) 

ἡμεῖς δὲ κλέος οἷον ἀκούομεν, Ϊ οὐδέ τι | ἴδμεν. 
(ἰδμεν λας {δε ἀΐσαπιπια, Είδμεν, γγευεπίϊπρ εἶα ἠϊαΐμ8.} 



24. 

57. 

60. 

61. 

ΜΕΤΕΙΟΛΙ, ΙΝΌΕΧ. 447 
΄' 

φωνὴ δ' ἄῤῥηκτος χάλκ]εον δέ μοι | ἧτορ ἐνείη. 
(χάλκεον---εον ργοποιιποεὰ 5 ὁηὲ δψὶϊανίε, ὃν ϑδηπατεπὶβ.) 

ΒΟΟΚΊΙΠΙ. 

. Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ᾽ ἐνοπῇ τ᾽ ἴσαν, ὄρνιθὲς ὡς. ] 
(ὄρνιθες, ἰαδὲ δψίϊαὐε ἰεισιλεπεὰ ὃν (λε ατοὶδ.) 

εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραϊ]δν ἢ | ἄγριον αἴγα. 
(κεραῦν, ἰαδέ βδψίαὐϊε ἱεηριπεπεά ὃψ {λι6 ατδῖ5.) 

. ὡς ἐχάρη Μενέλαος ᾿Αλέξανδρον ϑεοϊειδέα. ] 

(ϑεοειδέα---εα »τοποιιησεά α58 ὁη6 δῃίίαὐίε, ὃψ Ἐἐγπαγεδὶσ, δα 
ἐπαὲ -ειδέα {ογηι8 α 5ροπάεε.) 

. ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδ)ὼν παλίνορσος ἀπέστη. 

(ἐδών ἠα5 ἐλ ἀΐσαπιπια, Γιδών, ρτγευεπίϊη ἰδὲ ᾿ιϊαίιι5.) 
. ἂψ τ' ἀνεχώρησεν, ὠχρός τέ μιν εἶλε παρειάς. 

(ἀνεχώρησεν, ἰαϑὲ εγἰϊαὐϊε ἰεπριπεπεα ὃψ (δε ατϑὶ8.} 
. δύσπαρι, ] εἶδος ἄριστε, γυναιμανές, ἠπεροπευτά. 

(εἶδος ἠα5 {δε ἀΐσαπιπια, Εεῖδος, ργευεπέϊηρ ἐλε καί.) 

. εἶθ᾽ ὄφελες ἄγονός τ᾽ ἕμεναι, ἄγαμός τ᾽ ἀπολέσθαι. 
(ὄφελες, ἰαδὲ δ αὐϊε ἰεπσιλεπεὰ ὃν {{ιε ατδῖ8.) 

. φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα | καλόν. ] 
(καλόν, ἢτϑὲ δυ!αδὶε ἰεπσιμεπεά ὃψ {{ αγϑῖ8.) 

. ἢ τοιϊόςδε ἐϊὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν. 

(ΤὴῊῖς ἱἴπὸ οἤεπάς ασαϊπϑδὲ {}ιε πιείτε, ἐπεγε δεῖπρ' απ ἤϊαίμϑ τῇ 
τοιόςδε ἐών. Βεπίϊεψ διισρεδία τοιοῦτος ἐών.) 

. ἧἦ τε κόμ]η τό τε | εἶδος, ὅτ᾽ ἐν κονίῃσι μιγείης. 
(εἶδος κα5 {π6 ἀΐραπιηια, Ἐεῖδος, Ῥγευεηεϊη μὲ ᾿ϊαίιι8.) 

λάϊνον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ᾽, [ ὅσσα ἔϊοργας. 
(ἔοργας ᾿αϑ ἐΐε ἀϊραπιπια (ιοῖσε, Ἐέοργας, {λιε βγεὶ οἔ ἐιεδα 

»τευεηπίϊηρ᾽ {6 λἀϊαίιι8.) 
αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρῆς. 

(Βεπίϊεψ ρίνεβ ὥς {ις ἀϊσαπιπια, ἕως, τοἰιοῖι πιακεα ἐλ βηπαὶ 

συ αὐϊε οΓ πέλεκυς ἰοπρ ὃψ γοεϊἐοα. Οἰλετισῖδε {ὲ τοῦ! δὲ 

ἰεηρσιπεπεά ὃν ἰδὲ ατϑῖ8.) 
ὅστ᾽ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ᾽ | ἀνέρος, | ὅς ῥά τε τέχνῃ. 

(ἀνέρος μα5 ἐδ ὑπαὶ υοισεῖ ἰεηρσιπεπεά ὃν ἐδ αγϑὶ8.} 
μή μοι δῶρ᾽ ἐρατὰ πρόφεϊρε χρυσ]έης ᾿Αφρο] δίτης.. 

(45 χρῦσέης λας {1 ἐπι εἰαὶ οψ!αδίε ἰοηρ', τος πυιδὲ Ῥγοποιπξα 
-ἕης, {με γεπιαϊπά εν οὕ {με τσογά, α5 ὁπ ἴοπρ εγιαδίε, ὃψ ἐν 
παγεϑβῖς, τπακίπρ' -ἕἔης ᾽Αφρο- α ἀαείψὶ.) 
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κτήμαθ᾽ ἑλὼν εὖ πάντα γυϊναῖκά τε ἰ οἴκαδ᾽ ἀγέσθω. ΄ 
(οἱκαδ᾽ μας ἐδ ἀϊσατήπια, Γοϊκαδ᾽, ρτευερίηρ ἐλ ἠϊαίι.) 

,. στεῦται 1 γάρ τι ἔπ]ος ἐρέϊειν κορυθαίολος “Ἕκτωρ. 
(ἔπος μα5 ἐπε ἀϊραπιηια, ξέπος, γτγευεμέϊηρ ἰλε ἢϊαίι:.---Γλε 

παὶ εψι!αὐῖε ὁ ἔπος, πιοτεοῦεῦ, ἐς ἰεησιπεπεὰ ὃψ ἰδὲ αγϑδῖϑ.) 
τεύχεα | καλ᾽ ἀπο᾿θέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυδοτείρῃ. 

(καλ᾽ ἱεηρειεπεά ὃψ {κε αγϑξὶς.) 
,, Οὐπῖρατε ἰἴπὲ Ἴῶ. 
οἴσετε δ᾽ ἄρν᾽, ἕτερον λευϊκὸν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν. 

(λευκὸν, βπαὶ εψ!αδίε ἰεπριπεπεά ὃψ (ἠδ ατγϑξῖ5.) 
αὐτός, ἐπ]εί οἱ ] παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι. 

(οἱ μας ἐλε ἀϊσαπιπια, ἔοι, 50 ἐΐαὲ πὸ εἰϊδίοη ἰαζε8 ρίασε ἵπ ἐβε 

γτεσεάϊηρ᾽ ἀιραίάσες. ) 

Ἕκτωρ ! δὲ προτὶ [ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπεν. 
(ἄστυ μα5 {δε ἀϊραπιπια, Εάστυ, ργευεπίϊπρ ἰἦἠε ἠϊαίιι5.} 

νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι ἠδ᾽ ] ἄρν᾽ ἐκέλευεν. 

(45 ἄρν᾽ κα5 ἐδε ἀϊσαπιπια, Ἑάρν᾽, ἐδ ἰἴπε, α5 τὲ αἱ γτεβεπὶ 
δίαπιάβ, 15 ζαμίίῳ, απὰ Ῥεγλαρβ τοῦ διοιϊά τεαᾶ ἴδε ἄρνε 
κέλευεν, ἴ. ε., ἴδε Ἐάρνε κέλευεν.) 

τὴν δ᾽ εὗρ’ ἐν μεγάρῳ - ἣ | δὲ μέγαν 1; ἱστὸν ὕφαινεν. 
(δὲ ἰεπσιμεπεά ὃν ἐδ ατϑῖ5.) 

οὕς θεν εἵνεκ᾽ ἔπασχον ὑπ᾽ | "Ἄρηος παλαμάων. 

(Ἄρηος, ἐπειίαϊ οψ!αῦϊε ἰεπριΠεπεὰ ὃν {16 ατϑὶβ.) 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προςέφη πόδας ὠκέα | Ἶρις. ] 

ΕἾρις κα δια ἀϊσαπιπια, Εἴρις, γτευεηέϊηρ ἔα Πϊαίνι5.) 
δεῦρ᾽ ἴθι, νύμφα φίλη, ἵνα 1 ϑέσκελα ] ἔργα ἴόὅϊηαι. 

(ἔργα μας ἐΐε ἀΐφατηπια, ξέργα, απὰ τὐψαι ἐδ ἀΐρσαπιπια, Είδηαι 

δοίἢι ργευεπέϊησ {π6 ἢϊαέιι5.), : 
ἀνδρός τε προτέϊροιο καὶ [ ἄστεος ἠδὲ τοκήων. 

(Τῆϊς {πε 15 ζαμῖῳ, δἴπεε ἄστεος ας ἐλε ἀΐραπιπια, Εάστεος, 

απὰ καί σατι ποί, ἐπεγεΐοτε, δε βῃοτίεπεά. 1 15 ρτοϑαῦὶε ἐλαΐ 

ἐλ ἐγιιο τξαάιτρ, ἴα προτέρου καί.) 
δενδρέῳ ἐφ]εζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσιν. 

“δενδρέῳ Ῥτοποιιποεά α5 τ ιοτίέεπ δενόρῳ, ἀπά ἐλέη 5ιοτίεποά 
ὃψ εἰϊδῖοπ.) 

αἰνῶς ἀθανάτῃσι ϑεῇς εἰς 1 ὦπα ἔοικεν... 
(ἔοικεν μας {δε ἀϊσαπιηια, ξέοικεν, ρτευεπίϊηρ ἐδ ᾿ἀϊαίμ8.). 

ὄφρα ἴδ]ῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε. 
(ἴδῃ παϑ ἐδε ἀΐσαπιπια, Είδῃ, γτευεπέϊπο ἐδά πιαίι5., 

κἄλὸν δ᾽ οὕτω ἐγὼν οὔπω ἴδον | ὀφθαλμοῖσιν. 
(ἔδον λας με ἀϊσαπιπια, Είδον, ργευεπέϊηρ᾽ ἀπ εἰϊδίονι οὗ ἦα 

Ῥτευεάϊηρ υοισεῖ, τολιϊοῖι τεπιαῖηβ ἰοηρ οὗ σοιγ8ε . 
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. οὐδ᾽ οὕτω γεραρόν " βασιλῆϊ γὰρ ] ἀνδρὶ ἔοικεν. 

(ἔοικεν ἤα5 ἰλε ἀϊφαπιπια ἐισῖεε, Βέοικεν, {λιε ἢγει ὁ τολίελ 
»γευεπίς (δε ἠϊαίιι8.) 

αἰδοῖός τε μοί ἐσσι φίλ] 8 ἑκυ]ρὲ δειν)ός τε. 

(φίλε απὰ ἑκυρὲ τανε εαελι (ἠε παὶ οψ!αὐΐε ἰεησιλεπεά ὃν (κε 
αγϑῖ5.) 

ἔνθα ἴδιον πλείστους Φρύγας, ] ἀνέρας | αἰολοπώλους 
(δον λας ἰλε ἀϊσαπιπια, Είδον, ργευεπεΐηρ {λιὲ ἠΐαίιι8.-ττανέοας 

λμαϑ εἰιε ἵπῖ(ἰαὶ οψί]αδὶς ἰεηισιλεπεά ὃν (ἢε αγϑῖ5.) 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ τόσοι ἧσαν, ὅσοι ἑλίϊκωπες ᾽Α χαιοί. 

(ἑλίκωπες λα5 ἐλις ἀΐφατιπια, Εελίκωπες, ργευεηεϊηρ απν εἰϊδίον 
ΟΓ {κε γτεεσεάϊησ ἀϊρλποησ.) 

δεύτερον αὑτ᾽ ᾽Οδυ[σῆα ἴδίων ἐρέειν’ ὁ γεραιός. 

(ἔδων μα5 ἰλε ἀϊσατιπια, Είδων, ργευεηίίησ {16 ἀϊαίμ 8.) 
ἀρνειῷ μιν ἔγωγε ἐϊΐσκω πηγεσιμάλλῳ. 

. (ἐέσκω ας {πὲ ἀϊρσαηιπια, Εεΐσκω, ρτευεπίϊης (κε ἀἰαίμ8.) 
τὴν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα. 

(ηὖδα ρτοποιιγισεά α5 ἰτσο δ  αὐϊε5, ὃψ δυηαγεδβῖβ.) 
ὦ γύναι, ἢ μάλα | τοῦτο ἔπ]ος νημερτὲς ἔειπες. 

(ἔπος ᾿α5 ἐδε ἀϊραπιπια, Βέπος, γτευεηίϊηρ ἰλε Ἰιἴαίπ8.) 

παῦρα μὲν, ἀλλὰ μάλ|ὰ λιγέϊως " ἐπεὶ οὐ πολύμυθος. 
(μάλα, ἤπαὶ εγ!αὐὶς ἰεησιλεπεὰ ὃν {διε αγϑῖ8.) 

στάσκεν, ὑπ]αὶ δὲ ἴδ)εσκε, κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας. 
(ἔδεσκε ᾿α5 {δ ἀΐσαπιπα, Είδεσκε, γτευεπίϊηρ (ἂς κϊαίμ8.) 

ἀλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν, ἀΐδρεῖ | φωτὲ ἐϊοικώς. 
(ἐοικώς μα5 ἰλε ἀϊσαηιηια {ιδῖσε, Εευοικώς, ἰἦια ΚογπιεΥ οὗ ολιες 

γτευεπίϑ {ἢ ἐϊαίιι5.}. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ὅπα | τὲ μεγάλην ἐκ στήθεος | ἴει. ] 
(τὲ ἱεηριπεποά ὃν {}ι|6 αγϑδῖδ.-τεῖει, ἤγϑὲ δυϊαδίε ἱεηριλεπεά ὃ 

ἐλ ατϑῖ8.) 

καὶ ἔπε[ᾶ νιφά]δεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν. Ὁ 
(ἔπεα, βηαὶ νοιοεὶ ἰεησίλεπεά ὃψ ἰδὲ αΥϑ18.} 

, Ἰδομενεὺς δ᾽ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι, ϑεϊδς ὥς. ] 
(ϑεῦς λας ἐδε ἢπαὶ εγι]αδὶε Ἰετισι)επεά ὃψ ἰλε ατϑῖ5.} 

. δοιὼ δ' οὐ δύναϊμαὶ ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν. 
(ἰδέειν λας ἰλε ἀΐσαηπιπια, Ειδέειν, γγεσεπεϊπρ ἰδὲ ἀΐαίι8.} 

, Κάστορά ϑ᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυ]δεύκεα. ] 
(Πολυδεύκεα----εα Ῥγοποιιποεά ας οπε δυαδὶε, ὑψ σγηατεδῖβ.) 

, κήουϊκες δ᾽ ἀνὰ [ ἄστυ ϑεῶν φέρον ὅρκια πιστά. 
(ἄστυ λα (ἠε ἀΐφαπιπια, Εάστυ, ρνευεπίϊηρ τὴε κἰαίμδ,) 

. ἄρνε δύ]ω καὶ | οἶνον ἐΐφρονα, καρπὸν ἀρούρης. 
Το 
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(οἷον μα5 ἐδια ἀΐσαπιπια, ξοῖνον, 80 ἰλαὶ πο εἰϊδίοτι ἑαζε8 Ῥίασέ 

ὅπ ἰδ ργεοσεάϊηρ ἀϊριίδοηρ.) 
Κήρυξ Ἰδαῖος ἠδὲ χρύσϊεια κύπ]ελλα. 

(Ἰδαῖος, -ὃς ἰοπρ ὃψ ἐἦιε ατοῖβ ; πὸ δυπαγεβὶς ἐαζεϑ ρίασε ἴπ χρύ- 

σεια; οπ ἐδε σοπίτανῳ, -εἰᾶ κῦπ- ζογηιβ ἃ τερμίατ ἀαοέμί.) 
ὦτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμεϊνος ἐπέ]εσσιν. 

(παριστάμενος μας με βπαὶ Ἐγιἰαὐὶε ἰοπρ ὃν Ῥοξιίοπ, ἐπέεσσιν 
μαυῖπρ ἰδὲ ἀΐσαπιηια, ξεπέεσσιν.) 

πὰρ δέ οἱ 1 ̓Αντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον. 
(οἱ μα5 ἐδε ἀϊραπιπια͵ τοι, ρτευεπίϊησ ἐδ6 μῖαίιι5.) 

ὦρνυτο ὁδ' αὐτίκ᾽ ἔπ]ειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων. 
(ἄναξ καϑ ἰἠε ἀΐϊραπιπια, ξάναξ, ργευεπίϊπς ἐδα μιαίιι5.} 

ὅρκια πιστὰ ϑεῶν σύναγον, κρηϊτῆρι δὲ | οἶνον. 
(οἶνον παξ ἐδιε ἀϊσαπιπια, Εοῖνον, Ῥγευεπίϊησ {}ι6 ἠϊαίμ5.) 

᾿Ατρείδ]ης δὲ ἐρ᾿υσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν. 

(ἐρυσσάμενος ᾿α5 ἐλε ἀΐφαγηπια, ξερυσσάμενος; ρτευεπέϊπρ᾽ (ἢ5 
διαί 5.) ἢ 

ἦ οἱ 1 παρ ξίφεος μέγα κουλεὸ, αἰὲν ἄωρτο. 
(οἱ μας ἐδε ἄϊραπιπια, ἔοι, 80 ἐδιαὲ πο εἰΐδιοη ἐαΐε5 ρίαοε τη ἰδέ 

Ῥτευῖοιι5 υοιρεὶ, τολῖεῖι τεπιαῖπ5 ἰοη᾽ οὗ φοιιτϑε.) 

. τιμὴν δ᾽ ᾿Αργείοις ἀποτινέμεν, | ἦντιν᾽ ἔοικεν. 

(Τλὶς ἰἴπὲ τς ζαιμίψ, δἴποα ἔοικεν μας {δ ἀϊσαπιπια, ἀπά πὸ 
αροδίτορἠε σαπ Ῥγορεγὶῳ ἑαζε ρίασε πὶ ἥντινα, τολῖϊε, εὐεη τ 
ἐἰ οομϊά, ἥντιν᾽ τοοιμϊὰ δε παῦε ἐδε ἤπων δγ!αῦὶε -ἰν’ ἰοπρ ὃν 
»οξίοη. Βεηπίϊεψ, ἐπετείογε, σοττεοίς ἣν τε ἔοικεν, ἱ. 6.» 
ἣν τε ξέςξοικεν.) 

, ὧδε σφ᾽ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι | ὡς ὅδε | οἶνος. 
(οἶνος μας ἐδε ἀΐσαπιπια, Ἑοῖνος, Ῥτευεπίϊηρ ἐἶι6 ᾿ϊαίμ5.} 

. ἤτοι ἐγὼν εἶμ!ε προτὶ | Ἴλιον ἠνεμόεσσαν. 
ΕἼλιον μας ἐπε ἀΐσαπιπα, Είλιον, γτευσεπέϊη ἐλε ἠϊαίμ8.}) 

. Ζεὺς μέν ] πϑυ τόγε | οἷδε καὶ ἀθάνατοι ϑεοὶ ἄλλυ:. 
(οἷδε μα ἐκ ἀΐσαπιπια, Εοῖδε, γτευεπέϊηρ ἐλε ἠϊαίιι5.) 

. ἦ ῥα, καὶ ἐς δίφρον ἄρνας ϑέτο | ἰσόθεος φώς. 

(δίφρον, ἥπαὶ εγ!αῤίε ἱεπσιμεπεά ὃν ἐπε ατϑ15.---ἰσόθεος ἢας 
ἐλε ἀϊσαπιπια, Εισόθεος, Ῥτευεπίϊηρ (λε ἠξαϊιι5.) 

. πὰρ δέ οἱ ᾿ ̓Αντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον 
(οἱ μα5 {16 ἀϊραπιπια, ἔοι, ρτευεπίϊπρ ἐπε ἀϊαΐμ8.) 

τὼ μὲν ἄρ᾽ ἄψοῤῥ]οι προτὶ | Ἴλιον ἀπονέοντο. 
(Ἴλιον λας (κε ἀΐρσαπιπια, Είλιον, ρτευεπεῖπρ ἐκε ἠϊαίιι8.) 

ὧδε δὲ 1 τῖς εἴπ]εσκεν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε. 
(τίς ἱεηριπεπεά ὃν {ιε αγϑῖ5.) 
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. ἡππότερϊ]ος τάδε ] ἔργα μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔθηκεν. 
(ἔργα καϑ ἐδ ἀΐϊσᾳπιπια, Εέργα, ρτευεπεϊηρ (κε ἀϊαίιι 4.) 

. τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον | αἴδος | εἴσω. 
(αἴδος, τηϊεαὶ δι ἰαὐϊε ἱεηρ λεπεὰ ὃψ (ἂε ατδὶδ.) 

. αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἐδύσετο τεύχεα | καλά. ᾿ 
(καλά, τπιεϊαὶ δη!αδὶε ἱεησιλεπεά ὃψ (κε ατϑὶ8.) 

. δῖος ᾿Αλέξαν) δρὸς Ἑλένης πόσις ἠῦκόμοιο. 

(᾿Αλέξανδρος, βηαὶ ἐγ! αὐϊε ἰεπσιλεπεὰ ὃν (ἣξ αγ8ῖ8.) 

. καλάς, | ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας. 
(καλάς, τηϊίταὶ δψ!α ες ἰεπρ ἰλεπεὰ ὃν ἢ αγεὶ8.} 

. εἵλετο δ' ἄλκιμον | ἔγχος ὅ ] οἱ παλάμηφιν ἀρήρει. 
(οἱ λας ἰλε ἀϊσαπιπια, ἔοι, ργεσεπέϊηρ (δε λιαξι5.} 

. Ζεῦ ἄνα, δὸς τίσασθαι, ὃ με πρότερ]ος κάκ᾽ ἔϊοργεν. 
(Βεπίϊοψ οὐγεοίβ ἰο {ἐιὶ8 ἰϊπε α8 [αμίίψ, δεεαιι8ε ἔοργεν 1τ5 ἐΉ- 

ἐεἰεὰ, ασοογάϊηρ᾽ ἰο. ἀΐπι, ἰο ἰλ6 ἀΐσαπιπια, Ἐέοργεν, απάᾶ 
ἐλεγείοτε κακά σα ποί ἰοδὲ 15 ἤπαὶ δψ αδὶε ὃμ εἰϊδίοπ, ἐλμς 
πιακίησ (λα ἰϊπὲ ἰοο ἰοπφ. Ηξς ργοροϑβεβ, ἐλιετείοτε, ἰο γεαὰ 
κάκ᾽ ἔρεξε. Βιιὶ, α5 Ηεγψηε τεπιατῖ, πὶ διιει ἰσοτὰς α5 ἔοργα 

ἰλεγε ατό ἰτσο [ογπιβ, πατιεῖψ, ἔζοργα, απὰ Βέξοργα, (δε ἤγει 
ΟΓ τοϊιεῖι 5 ἄετα ἐπιρίοψεί, απὰ ἐπετείοτε {ἦι εἰϊδίοπ πὶ κακά 
15. οσοΥγεσὶ ἐποιρὶι.---- Οὗδετυες ἰλαὶ ἄνα ἀκ (πε ἀΐσαπιπια, 
Βάνα, 80 ἰἠλαὲ πο εἰϊδίοπι ἰακε5 γίαος ἐπ [δε ρτεσεάϊης ἀϊρὰ- 

, λοπρ.) 
δτὰ μὲν [ ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄθριμον ἔγχος. 

(διά, ἐπιιταὶ δου αὐίε ἰεησιλεπεά ὃν {δε ατϑὶ8.} 
ἀντιϊκρῦ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα. 

(ἀντικρῦ, βπαὶ εγιαὐΐε ἱεηρίλεπεά ὃν {6 ατϑῖ8.} 
᾽Ατρείδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον. 

(ἐρυσσάμενος λας {πε ἀΐραπιπια, ερυσσάμενος, 80 ἰλαὲ πο εἶν 

δίοπ ἰαΐεα ρίαεε ἴπ δέ.) 
ἡ καὶ ἐπ͵αΐξ)ας κόρυθος λάδεν ἱπποδασείης. 

(ἐπαΐξας, απίερεπιίε ἰεπσιεηεά ὃν ἰἰια ατϑῖ8. 
ἢ οἱ 1 ῥῆξεν ἱμάντα βο]ὸς ἰφ]ι κταμένοιο. 

(οἱ μα5 {πὲ ἀϊραπιπια, ἔοι, 80 {Ἰιαὶ πο εἰϊδίοη ἰαζες ρίαξε ἐπ ἢ.- 

ἶφι λα5 {}ε ἀΐσαπιηια, Εἶφι, ατιὰ ἰλετείοτε βοός ἀα5 (δε βπαὶ 

δη αὐϊε ἰοπρ' ὃψ Ῥοδτέϊοτ.) 
. ῥεῖα μάλ᾽, ὥστε ϑείδς ἐκάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ. 

(ϑεὸς λα5 {ἶιε ἰαδι εγιϊαὐίε ἱεπσιλεπεά ὃψ ἰλ6 αγ5ι8.) 

. πύργῳ ἐφ᾽ ὑψηλῷ - περὶ δὲ Τρω]αὶ ἅλις ] ἦσαν. 
(ἅλις λα5 ἐπε ἀΐσαπιπια, ξάλις, Ῥτεσεμεϊηρ αἣν εἰϊδίοπ οὗ ἐλε 

»τεοσεάϊηρ ἀϊρλμιλοηρ.) 
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. χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑαν]οῦ ἐτίναξε λαθοῦσα. 
(ἑανοῦ μας ἐδ ἀϊσατπιπια; ξεανοῦ, ργευεπέϊηρ᾽ απ εἰϊδίοπ τη ἐπε 

»τεσεάτηρ ἀϊρμιποηρ.) 

γρηὶ δέ ] μιν εἰκυῖα παλαιγενέϊ προςέειπεν. 
(εἰκυῖα μας ἐπε ἀϊσαπιπια, Ἐεικυῖα, 80 ἰμαὲ μὶν 15 ἰοηρ᾽ ὃψ τὉο- 

δι{10}.) 

. εἰροκόϊμῳ ἣ | οἱ Λακεδαίμονι ναιεταώσῃ. 
(οἱ μας ἐπε ἀΐσαπιπια, ἔοι, ρτευεηεη ἰιε ἠϊαΐιι5.) 

ἤσκειν εἴρια | καλά, μάλ]ιστα δέ μιν φιλέεσκεν. 
(καλά ᾿α5 ἐΐε ἐπιίιαὶ συ αὐὶε ἱεηριπεπεά ὃψ (ἦε αγ518.} 

. δεῦρ᾽ ἴθ᾽ -᾿Αλέξανδρός σε καλ]εῖ οἱκ[όνδε νέεσθαι. 
(οἱκόνδε πα5 ἐδε ἀϊσαπιπια, Εοϊκόνδε, ρτευεπέϊησ πὰ εἰϊξῖοα 

οὗ ἐπε ἀϊρηίποπρ τα καλεῖ.) 
καλλεΐ τε στίλδ]ων καὶ | εἵμασιν " οὐδέ κε φαίης. 

(εἵμασιν δα ἔἶιε ἀΐσαπιπια, ξείμασιν, ρτευεπέϊηρ (δε εἰϊδίοη οὐ 

ἐλε ἀϊρμιποηρ καί.) 
ϑάμδησέν τ’ ἄρ᾽ ἔπ]ειτα ἔπ]ος τ᾽ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν. 

(ἔπος ᾿ας ἐδ ἀΐσαπιπια, ξέπος, ρτευεπίιηρ ἐπε ἠϊαίιι8.) 

. νικήσας ἐθέλει στυγεϊρὴν ἐμὲ | οἴκαδ᾽ ἄγεσθαι. 
(οἴκαδε μα5 ἐΐε ἀΐσαπιπια, ξοίκαδε, ργεσεπέπρ ἐΐ6 ᾿ϊαξι8.) 

. ἀλλ᾽ αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀΐζυε, | καί ἑ φύλασσε. 

(ἑ λας ἐλε ἀΐσατπιπια, ἔε, ργευεπιίϊηρ᾽ απ εἰϊδίοη ἵπ καί.) 

βῆ δὲ κατασχομέ]νη ἑαν]ῷ ἀργῆτι φαεινῷ. 
(ἑανῷ λαϑ {με ἀϊσαπιπια, Ἐεανῷ, ργευεπίϊη απ εἰϊδίοπ οΓ ἐπε 

»τευϊοιι8 υοισεῖ.) 
. ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα ϑο[ῶς ἐπὶ [ ἔργα τράποντο. 

(ἔργα παϑ ἐδε ἀΐσαπιπια, Ἐέργα, γτεσεπέϊης ἐδ ᾿ιλαίιι5.) 
᾿Ατρείδης δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐφοίτα, | ϑηρὶ ἐϊοικώς. 

(ἐοικώς Πια5 ἐδ ἀϊσαπιππα ἐισῖσε, Εε.Γοικώς, ἰλ6 ἢτϑδὲ οΓ τοπισὶ 

»τευεπίϑβ ἰΠιὲ ᾿ϊαίιι5.} 

. εἴ που ἐσαθρήσειεν ᾿Αλέξανδρον ϑεο]ειδέα. 
. (ϑεοειδέα, -ἕα ἰο δὲ Ῥγοποιιπεεά α5 οπε δι αὐὶε, ἐψ δυπατεξῖβ.) 

. οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ᾽ ἐκεύθανον, |: εἴτις ἴδΙοιτο. 

(Τῆς {πὸ ἐβ ζανεν, δἴηισε ἴδοιτο Πιας {}ι6 ἀΐσαπεπια, Είδοιτο 
απᾶ εἴτις, ἐμεγείοτε, ας ἐϊ ἥπαὶ εγιαδίε, ἐπ βἰγιοίπεβϑ, 

ἰοηρ ὃψ γοδιϊοα. Βεπίϊεψ, ἐμετείοτε, τϑαᾶς εἶκε Είδοιντο, 
διὲ Ηεψηε ργεξετγς εἴτις ὁρῷτο.) 

ἔκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν, ] ἣντιν᾽ ἔοικεν. 

(ΤΑΙ ᾿ἴπε 8 {αιίίν, δἴποο ἔοικεν μας ἐπε ἀϊσαπιπια ἐιοῖσε, Ἐέ- 
«ἔοικεν, {με ἤτϑὲ οΓ τολῖοῖι τοοιια, ΟΥ σοιιτϑε, Ῥτγευεηὶ απῳ εἶῖ- 
δίοη ἴπ ἥντινα. ΥὙὔε ομρῆϊ, γτοϑαῖψ, ἰο τεαὰ ξήν τε 

Εέοικε.) 



ΡΕΕΙΙΜΙΝΑΝΥ ἘΕΜΑΙΚΒ 

ΤΟ ΤΗΕΒ 

ΠΟΜΕΒΙΟ ΙΟ5ΒΛΑΥ, 

[- ῬποΜ (Π6 οὐ σίηαὶ βϑαὶ οὔ {π6 μυτηδη βροθοῖθβ ἀιηϊά 1Π 6 τηοιηΐ 
Βιὰ5 ΟὗἨ ΛΑβία, {Ππ6 ρυϊ πη εἶν 6 {γ}0 68, νν ἢ ἃ Ἰδησύασθ γα θα}!  ἐπὸ δηὰ 
[86 Βᾶ1η6, τησταίθα ἴῃ 8}} ἀἰγθοιοη8. ΤΉΘΥ Ὀγουριὶ εἰν ῖ8 Ἰαπσυδρο, 

ἀμ θΥ αἰ γθηΐ 5Πᾶρ68, ἰ0 ναυίοι5 υΔΥίοΥβ ; ἰο [πάϊΐα, ἤθτο τ θ6- 

δὴ ἴΠ6 ϑαηϑογί; ἴο Ῥαδυβία, ὑνῇθυθ ἰξ θθοαπηθ {6 Ζεπά; δπὴ ἴο 

186 ΒΏΟΓΟΒ οἵ ΟΟ]ο 8. ὙΤπ6 Οο]ομίαη θγᾶηοῖ οὗὨ τῃ6 51}}} ἱπογθδβ- 

ἴῃ Ρορυ]αϊίοη βθραγαϊθά, {8 1ῃ6 οἰ 6 5, ἰπ:0 ΤΊ Δ ΠΥ τηΐποΥ ὈΓΔΏΘΙ ΘΒ, 
ΜΒ ΙΟἢ Βργθαὰ τῃσουσῃ Αβία Μίπου, οὐ ἴο Ἰδθυιηδηῦ, ΤΆγαοθ, απὰ 

Οτθθοθ, πα γΈΓΘ, ἔγΟΠῚ ΤΩΔΠΥ͂ ραγίβ, γθαηἰ θὰ ἰῃ Πα ]γ. 

1. ΕΎομὰ 1Π6 σοπηηοη ΟΥἱσίη οὗἉἨ 1η656 {γῖθ65 1η6 δῆ πἰὙ οὐ {μοὶγ 

[ΟΠΡΊ68 158 ἀδγίνθα ; δὴ ΔΗ ΤΥ ΠΊΟΓΘ τοιποΐθ θθίννθοη ϑαηβοσίξ, 

Ζβηά, ἀπά {Π6 Ἰδησιιαρθ8 οὔ ἴπ6 Οο]ο απ ὈΤΑΠΟΝ ; ΤΏΟΓΘ ΠΟΔΓ διΠΟΠςᾧ 

1656 ΟΠ ΊΙ65 1ΠΘΠΊΒΘΙν 65, (Πη6 ΑΥμηθπηίδη, ἀθύῖηδη, ασθοκ, δηὰ 1,διΐῃ. 
1Π. Τη6 ατθοκ ἰομσιιθ νγὰ8 Βρόκθϑη ὈΥ ἴΠ056 [Ἀπ}}}}68 νυ ΐϊοἢ, πᾶ ν- 

τὴς ναηάογθὰ {πγουσῃ ΤΏγασΘ ἱπίο ἄτγθθοθ, υηἰτθὰ νυν ἱἢ οἴ ΥΒ ἐμδΐῖ 

Ρᾶ5564 ΟΥ̓ΘΥΙ ἴτοιη Αβία ; ἰοσιηθά νυν τ (θὰ 1ῃ6 ΟὐὙθοκ παιίοη, δὰ 

Βργθαά, ἰῃ σΟ]ΟΠἶΘ5. {τῸΠὶ 1ῃ68 ΤΟΙ ΠΘΥ-ΟΟΙΠΊΤΥ, ΟΥ̓ΘΥ ΠΟΔΙΪΥ͂ 811} (ἢ0 

οοδδβίβ οὔ Π6 Μραϊιθυγαηθδῃ 568. 

ΙΝ. Τῆι ατθοίδη ΡΘΟρΙθ, δἰ ἐπουσὰ σοιηροβρα οἵ υϑγὺ ἀἰ Πγθηὶ 616- 

Ιηθηΐβ, ΘΑΙΪΥ δοααϊΓοα ἃ ΤΟΥ ΚΑΌΪΘ ἀηἰΥ. ΤῊΘ πδιίοηδὶ ομγδοίου 
δῃὰ τηθηΐδὶ ἱτηργονθιηθηΐ νῃΐοἢ Αβίαϊ! ας βθί 6 γβ, ἀπά Θβρθοίδ! !ῦ (080 

ΘΟΠρΓβθα ὑπάϑυ {Π|6 Ῥείαςσίαπ πᾶτηθ, ἱπίγοάασρα ἰπίο 1Π6 ]Γ ΘΟΌΠΕΤΥ, 

[ΟΟΚ ἃ ἀδθρ τοοῦ ὈῪ 1Π6 αἰά οὗὨ τϑι σου 8 ΟὈβουνποθβ, ἃπὰ γογΘ ψ»Ἰ46- 

ἸΥ ἂπά ἱπηραγία}}Υ ἀἰ 564 {Ὠχοῦ ρἢ τηθαη8 οἵ Ερὶο βοηρ. 
Υ. ΟΥ̓ Ρεϊαβρίαῃ οτὶσίῃ νυ γΘ {Π6 βίαϊεβ οἵ Αὐροβ, Αἰ μθηβ, Βωοίία, 

Ῥμοοῖΐβ, Ευῦθοα, θοάοπα, ο. {{πάᾶ6γ {Π6 τηγίμὶο Ιοη, δοοοταϊῃς τὸ 

186 οτάϊηαγυ, ἱπουσὰ πὸ ἀουδὲ δυγοπθουβ Ἰοσθηᾶ, [ἢ6 πδπ0 οὗ 1} 
Ῥεϊαβσίδηβ, ου 1ῃ6 σοδβῖ, ραββϑά ἰηΐο {πὶ οἵ Ποπίανιϑ,; ἀπάθσ Οθόσορϑ, 

δοσοτάϊηρ ἴο ἃποίμου Θ]ΌΔΙΠΥ ΓὩὈυ]ου 5 ἰοσθηΐ, {Π6 πᾶτηθ οὗὨ 186 ἰπ- 

μα ταπί5 οὗ Αἰτίσα ἱπίο {παὶ οἵ Διλεπίαηβ. 

ΨΙ. Α5 ἴπ6β6 ἰγῖθθ5 δὰ ἃ δοϊητηοῃ οὐ σίη, Ξὸ ἸΠΘῪ δὰ δὲ ἤγβε ἃ 

1 Τλίετγφοὶ, ΟὟ. Οτ., Ρ. Υἱῖ.)γ ϑαπάζοτα᾽ ες ἐγαπαὶ. 



4854 ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥ ΒΕΜΑΚΚΒ ΤῸ ΤῊΕ ΒΟΜΕΒΙΟ ΟΘΙΟΞΒΑΕΥ͂ 

ΘΟΙΏΙΏΟη ΙΔηΡΌδΡΘΟ, δηα ουΐ οὗὨ {18 ΟΥΡῚΠΔ] ΟΠ ρσαθ {Π6 Ἰδησηᾶρα οἱ 
Ἐρὶς Ῥοείτῳ ἅτοβθ. Ὑ7ὰ τηυβί. 06 ΘΑΓΘἕα], ΠΟΥΡΘΥΘΙ, ποῖ ἴο ἱπιαρσὶπθ 
{παΐ [Π6 ΘΑΤῚῪ Ὀαγά, ἩΟΠΊΘΓ, ΤῸΓ ΘΧΔΙΏΡΙΘ, ΕΧργθββθα ΠΙτ 56] [1η ἃ τηοάθ 

οὗ ΒΡΘΘΟἢ ΓΏΟΤΪΤΘ ΟΥ̓ 1655 ΤΟΙΠΟΥΘα ἔτοπῃ {Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ͂ Ἰδησπασθ οὗ {Π6 

ἀΔΥ, ἀπ δϑουηάὶηρσ τυ] ΡΘΟΏ]ΙΑΥ 165 Ὀογτοννθᾶ ἴγοιη αἰἤδγαηῖ αἰὰ- 

Ιϑοῖβ. 7ε ἀϊαϊεεία πμαά ποὶ α5 ψεὶ αϑϑιιπιεά α δεραταίε εχϊξίετιοα : ΟΠ6 
ΘΟΙΏΠΊΟΠ ἰδησΌδρΘ νγὰ5 511} ΞΡΟΚΘῊ ; δηά οιξ οὗ 1Π1]5 σογηπΊοη ἰοησὰθ 

186 Θαυ]δβϑὶ αὐθακ ροοϑίβ ΤΠΘΥΟΙΥ βοϊθοϊθα δοοογάϊησ ἴο {Π 6] νγδηΐβ ; 

ΟΥ̓́, ἰη ΟἾΠΕΥ νγογάβ, ἴοοκ νμδΐ [ΠΘΥ νγαηΐθα ἔγομη {ῃ6 νυ θῖν οἵ δοῖ- 

ἨΔ] ΓΟΥΤῚ5 νυ ΒΊΟἢ ἸΠΘΥ Του πα ΔἸγοδαν δχἰβίϊησ. 
ὙΠ. θη νγ ἰδῖκ, {πϑυθίοσθ, οἵ ]ογίοϊδηιβ, Πογείβηιβ, “ΖΕ οἰϊεῖδπις, 

ἄσ., ἴῃ ἴΠηΠ6 ΡΟΘΙΓΥ οὗ ΗΟΙΊΘΥΙ, γγ6 τηυβὶ Ὀ6 ΤΩΘΙΘΙΥ Ὡπαργβίοοα 85 σα- 

ουσϊη δ ἴο ΡΘΟΌΪΙΑΓ [ΌΥΓῚ5 Οὗ ΘΧργθββίοηβ, ὑγῃί θη, αὔίοτ ἐδ ἄαψς οἵ 
Ἡοπιοτ, ὑΥΘΥΘ τϑίδἰ πο ἴῃ ραυίϊου δῦ αἰ] οΐβ, ἀη 8 ὈΘΟΔΙΏΘ, 85 ἰδ ΕΙΘ, 

1η6 θαᾶρσαβ οὐ [Π6568 ; θαΐ ΒΟΉ, ἐπ ἐλε ἀαν5 οὗ Ποπιευ, γῇ θη 1Π6 ἀϊά- 

Ἰ1θοΐβ λαά ποὲ α5 ψεὶ ὑταποϊεά ἐοτιλ, 51}}} ἑοστηθα ραγίβ οἵ [Π 6 σοϊωστηοῃ 
Ἰδῆριάᾶσα οὗ αστθθοθ. Οὗ 1Π6 ἀἰα]θοῖβ Τουηθα αὔεγ 1Π6 {ἰπη8 οὗ ἐπα 

Ρατχά, ἐπ ]οπῖς, ἃ5 1} ἀρρθᾶσ ἔγομῃ δὴ δχδγηὶπ δίϊοῃ οὔ [Π 6 δ᾽ΟΞΒΑΙΥ 

Τηοϑὲ ΟἸΟΒΘΙΥ ΤΘΒοι δα {Π6 ἃποϊθπί Ερ΄ ὁ Βίγ 18. 



ἨΟΜΕΈΙΟ ΔΙΟΘΒΑΒΥ 

ΕἸΝΗΤ ΒΙΧ ΒΟΟΚΒ ΟΤ'" ΤῈ8ῸῈ ὙΓΤΓΑΝ;: 

ΒΟΘΕῚ 

Μῆνιν, ρου. 5[ηρ. οἵ μῆνις, ἐος, ἧ, ““τοταιὴ." ΟΟΙΩΙΩΟΠΗΥ͂ 

[μκ 1. Ὀαΐ ἸΠΟΟΥΥΘΟΊΙΥ, ἀθγιν θὰ ἔγοιῃ μένω, ““{ γι, 85 {{Ἰπάϊσα- Η μένω, 0 τεέγπαιηι, ᾿ ἋΒ 1} ἸΠΟΊΟδ' 

της’ ἸΔβ Πρ’ 56 Υ. Βοί[ογ ἔγοτη μαίνομαι, “ἰο ταῦε,᾿" ὦ Ῥοτῖ. μέμηνα; 
πη ἀδποίϊηρ ἃ ἔτ οι5 ουϊθυτϑί οὗ ραββίοη. ΟὈΙραΥΘ (Π6 ϑδηβοσὶς 
γιαπψιιδ, “ ΤΑΊ Ή,᾽" ““Ὑθησθαηοθ,᾽" ΠΟΙ. {ΠΠ|6 τοοῦ πιάπ. 

ΓΑειδε, 2 ῬΕΓ5. βίη. ΡΥθβ8. ἱτηρϑγαίίνβ δοί. ἔγοπι ἀείδω, “ἐο δίηρ,᾽ 

Ρορίϊο {Ὅτι ῸΥ 186 σοτηγτηοη ἄδω, νΥὨ]οἢ ΙΔ ΘΓ 15, ἰπ ἴᾷςξ, σοηίγδοίθα 

ἔγουη ἰζ.--- αἴ. ἀείσω ; Ταΐ. τηϊά, ἀείσομαι. '"ΤῊΘ ΤΌΤΠηΒ ἴτοπ ἀείδω α]- 
τηοϑί 6 Χο] ΒΊΥΘΙΥ ΡΥΘυ ἢ} ἴῃ ἨοτηοΥ ; θαΐ τῦθ πᾶν ἄσομαι ἰπ Ηγψπιπ.ν 

Υἱ., 2, δηὰ χχχίὶϊ., 19. 

Θεά, νοσδίϊνθ βίηρ. οἵ ϑεά, ἄς, ἡ, “α ρσοάάε55,᾽" Τδταϊπῖπθ (Όγτα οἱ 

ϑεός. ΟΌΒοτγθ {μ6 αἰῆδγθηΐ δοσοθηϊυδίίοη οἵ ϑέα, ““α υἱειν,,) ΟΥ 

ἐξῆρε 

Πηληϊάδεω. Ἑρὶο δηὰ Ιοπὶς σϑηϊῖνα ἴογ Πηληϊάδου, ἵτοτη Πηλη- 

ιάδης, ου, ὁ, ΜἸυοἢ 1Ια5ὲ 15 156} ἂὴ ἘΡὶο ἴότι Ὁ Πηλείδης, ου, ὁ, “ἰἴε 
8οπ οὗ Ῥεῖΐειι5,,) ἃ Ραϊτοπυτηΐο ποῦῃ ἴγοπι Πηλεύς, Ερις ἀπ Ιοπίο ῆος, 

Αἰτὶς ἐως, ὁ, ““ Ῥείϊειι8. ΟὈΒΘΙΥΘ {Παῇ ὦ ΠΘΙΘ Π838 ΟΠΙΥ͂ ἃ ἢ Δ], ΟΥ̓ ΪΓγᾶ- 

τίοῃδ] Ιϑησίῃ, ἃ5 τοσαγβ δοοθπίπδίοη, ἀπ ἐπουθίουθ {Π6 δοσθηΐ 5 
(ἢγ66 ΡΙα 665 80 ἴῃ Πηληϊάδεω. - 

᾿Αχιλῆος, δεῃ. Βίηρ. οΥ̓᾿Αχιλεύς, ἤος, ὃ, “Αοἰλλϊε5,"") ἘΡΙς πὰ Ιοπὶς 

(ογ ᾿Αχιλεύς, ἕως, ὁ. Οὔδοτνθ ἐμαὶ ᾿Αχλεύς 5 1:6 ῥτίταϊἶν 6 ἕοστη οὗ 
[Π6 πᾶῖηθ, ἀπ ᾿Αχίλλεύς, ἃ ΙαΐογΥ οπθ. Αοἢ 165 νγὰ5 {Π6 βοὴ οὗ Ῥϑὶθὰβ 

δηὰ ΤὨρεΐβ ; ἀπ νγὰ8 {Π6 ργΐποθ οἵ (86 Μγττγηϊάοηβ, ἀπά 1η6 ἤθτοὸ οὗ 
1Π6 ΠΙαά. 

ἸΝΗ Οὐλομένην, Ἐρίο ῸΓ ὀλομένην, ὦ 80Γ. ρΡατξ, τηϊά. οὗ ὀλλῦμι, 
᾿κεῖ ἀδείτον." Ιη 186 τηΐἀά]ο6, ὄλλῦμαι, “ ἐο ρετίδι." ἨἩδτΘ,. 

ΒΟΥΘΥΘΥ, ἴΠ6 δοτὶβὲ ρατί. ταὶ 16 15 υβϑὰ δἀϊθοι νου, νυ {Π|6 δοῖῖνθ 

τηθαηΐηρ Οἵ ““ἀερίγιοίϊοε," ΟΥ̓ Δ“ Ῥεγηϊοϊοιι 5." (ΟοΙηρᾶτο “5 5εἢ., ϑωρρ. 
877. Εατίρ., Ῥάαπ., 1029, ἄ9.)---ΕἸξ. ὀλέσω ; μετ, ὥλεκα, ἀπὰ ψ 

ἅ 

ἥ 

ὄρ ὰ ὩΔῪ 



ἀδῦ ἨΟΜΈΞΙΟ ΘΙΟΞΒΔΑΥ͂. 

1΄πὸ 2---ὅ. 

1 ἀυρ!ϊοαιίοη ὀλώλεκα ; 2 Ρευῦ ὄλωλα, “1 απὶ ὠπάοπε;" {ὔξ. τηϊὰ, 
«λοῦμαι ; Ὦ 80Υ. τηϊά. ὠλόμην. 

ἢ, ποίη. βὶησ ἔβη. οἵ ὅς, ἧ, ὅ, ““ τολϊοῖ,." 

Νυρία, ἀσου5. Ρ]ΌΤ. ποαΐ. οἵ μυρίος, α, ον, “ σομηῖε55,,") “ τπὐπιππιπιδετ- 

κ«ἰ." Ασοοτγάϊηρ ἴο0 {Π6 στδιημηδγίδῃβ, μυρίος, ρατοχγΐίοη, 15 1π6 ἴῃ 

ἐδῆηϊίθ ΠΟΒΊΡΟΥ; Ὀυΐ μύριος, Ῥγορασοχυίομ, ἰ5 {πΠ6 ἀδθῆηϊΐϊθ ομθ, 

βατηοΙν, “ἐεπ ἱποιδαπά." '“ΓΏΪΒ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 15 ΘΟΙΠΡΑΤΓΔΙΨΕΙΥ ἃ Ἰαΐα 

ἀϊδβεϊποιίοη.---Αβ [86 ΟΥΡΊΠ8] ποίίοη οὗ {Π15 πτοσὰ 15 ἱπάθῆηϊίθ, πὰ 

ποῖ ΠΕΠΊΘΙΪΟΔΙ, ἰδ 15 πὸ ἀοιδὲ δκίη ἴο ἐῃ6 1,αἰϊη πιμίἑι5, 9Π6 Ἰἰαυϊά 
δκίησ 1ῃ6 ρΙαδθ οὗ ἐρρυδ ρος θυΐ 5111] ΠΟΑΥΘΥ ἴο 1ῃ86 ΟΦ ΠΟ πιοΐσ, 

“ἀγοοξ.᾽" 

᾿Αχαιοῖς, ἀξ. ρίυγ. ΟΥ̓᾿Αχαιός, οὔ, ὁ, “απ Αεἤααη.᾽" (Οοπβαϊέ ποίθ.) 

-ΡΓΟΡΟΥ͂Κ δὴ δα]θοΐνθ, ᾿Αχαιός, ἁ, ὄν, ἀπ ἢδποθ ᾿Αχαιός Ξ-Ξ “ απ 

Αεἢιδαπ. (τ 8). 

«ἤΆλγεα, Δ6οι5. Ρ᾽0γ. οὗ ἄλγος, εος, τό, “ 5ιιβεγῖπρ,," ραϊῃ, συ θέ οΥ 

ΟΥ̓ ὈΟΑΥ͂ ΟΥἩ Τα. ΗΟΙΊΘΙ 0565 1Π6 Ρ]ΓΑΙ τυ ἢ ΟἴἴθηοΓ {μη {Π8 

ΒΙησΌϊαΥ. ΟὐΟΙΏραΤΘ ἴμ6 Τιἰϊη αἰρογ, “ ΒΕ τη σ᾽" “5 ἀάθγησ,᾽" 

ΜΒΙΘῊ ΔρΡΡΘδΥβ ἴο Ὀ6 ῃ 6 ΘΑ ΘΓ ἔοόγτη οὗ ἴπ6 τνοσὰ. 

᾿Ἔθηκεν, 8 Βίησ. 1 Δ0Υ. ἱπά. δοῖ. οἵὗἉ τίθημι, ““ἰο »ίασε," ὅκα., ζαΐϊ. 

ϑήσω: Ροτῖ. τέθεικα : 1 δοΥ. ἔθηκα. ΤῊΪΒ δουϊϑί ΘΟΘΌΥΒ, Π{Κ6 1ῃ86 

ΘΙ ΠΉΠΑΤΙΥ Γογηθα ἔδωκα ἀπὰ ἧκα, δΙτηοξί 6 Χο ΒΊΟΥ ἴπ 1Π6 βίησ. ἀπᾶ 

ἘὨϊγ ΡΕΓ5. ῬΙασ. Οἡ {Π6 ΟἾΠΕΥ Ὠαπά, ἔθην, [ῃ68 ΒΘοοπα δογῖβί, ῖ5 πβϑὰ 

ἴῃ 1Π6 ἀμ8] δπᾶ ρ΄ υγδ], ΓΑΤΟΙΥ 1 ΘΥ̓ΘΥ ΟΟΟΏΤΤΙΠΡ ἴῃ [ἢ 5ΒΙΠΡΌΪΑΤ. 

ἔχε 5 Πολλάς, ἀοοῦδβ. ΡΙΌΓ. ἔδσιη. οὗ πολλός, ή, ὄν, Ἰοπῖο δηὰ ροϑβέϊο 

ἴου πολύς, πολλή, πολύ. “απ. 

Δέ. Α δοπ]αποίίνϑ ραγίϊοϊθ, δαυϊναϊθηΐ ἴο ““ απὰ ;᾽" ΒΘΏΘΓΔΑΙΥ ὑξθά, 

ΔΟΎΘΥΘΙ, ἴο 68}} αἰζοπίϊοη ἐο {8 ἔδοϊς {πδΐ 1η8 νγοτὰ οὐ οἰᾶυβθ ἴὸ 

νυν Πῖοἢ ἴδ βίδπάβ ἐς ἰοὸ δε ἀϊειϊηριίεπεά ἔτοτὰ βοιηθίϊησ ργθοβαϊης, 

ἃπὰ ἀβυδ}ν μανίησ 8ῃ ορροδίπρ ΟΥ αὐἀυεγξαίϊτε ἴΌΤΟΘ, 1. 6.) “θαΐ," 

ἐν ἢ]16,᾿ ““ὍΠπ ἴπ6 ΟΥΠΟΥ Βαπάᾶ,᾽" ἃ τηθαπίησ ὙγΪΟἢ οδἢ ΘΑΒΙΥ ὑ6 

ἐγδοθᾶ θύβθῃ ἢθΊβ. 

Ἰφθίμους, δοοῦ. Ρ]αγ. πιᾶβο. οὗ ἴφθεμος, ον, Εἰβθύθουθ οὗ ἴῃγθα 
ἐουτηϊπδίϊοηβ. 4150. ““Ῥαϊϊαπί,᾽"" “δἰτοηρ,," “πισ]ν." ἩΟΓΙΊΘΥ 565 
{115 δἀ]θοῖῖνα 88. οὗ [ῃγ6 6 ἰθυγαϊπαίίοηβ, ἴῃ βρθακίησ οὗ Ρβύβοῃβ; δὰ 

ἢ6 5ᾶγ58 ἔφθιμοι ψυχαί, κεφαλαί.----Τ)οτίν 64, ἴῃ 811 ΡΓΟΌΔΟΙ ἐγ, ἀϊγθοῖ- 
Ιγ ἔτοπι ἔφι, “ ὅγανεῖψ,᾽" “ δἰγοποῖν," ὅχε., 50 [μὲ -ϑιμος 15 ἃ ΤΩΒΙΘ 

τοττηϊηδίίοη. 

Ψυχάς, ὅ6ς, μΙυγ. οὗ ψυχή, ἧς, ἦ, “ἐδς 5οιι].) ΟΥ̓ΒΊΠΑΙΙΥ, “ ἐλὸ 

ὑτεαι" (1 ατπ΄ απέπια), ἃ5. 1ῃ6 βίρῃ οὗἉ 18, βρι γιέ, ὅζο.---- σόοι ψύχω, 

ο)ο δγεαίλιε."") ΟὐΟΙΏΡαΤΘ {Π6 ϑδηβουὶῖ ρανάζῶ, “ Ὀτδαΐ ἢ." 
γΑῖδι, ἀατ. βίησ. οὗ "Αἷς, οὐβοϊοῖθ ποιηϊπαίγθ οὗ "Αιδσς δπᾶ "Αὐδε 



εἰ ΟΜΈΒΙΟ ΘΙ ΟΒΒΆΚΥ. 451 

1ὴπὲ 8---ὃὅ. 

-Ηκΐᾶε5," ἰῃ6 σὰ οὔ (Π6 Ἰονγοῦ ὑοῦ. ΤῊΘ Ἐρΐδ ψΥΥ5 0856 ᾿Αἴδος 
ἀηὰ "Αἴδὲ 8ἃ5 ἃ σϑηϊνθ δηὰ ἀδίϊνο ἴοσ ᾿Αἴδης ((Π6 ποτηϊηδίϊνθ "Αἰς 
Ὀδΐπρ, 85 50 γοιηαυκϑᾶ, ουβοὶθῖθ). ΤὮΘ Αἰοβ, ἴοΥ "Αἶδος βαϊὰ ἄδου. 
τ: Οοιωτηθη ἀδυ γδίϊοη ᾿ἸΌΤΩ α, ῬΥιῦ.) ἃπὰ ἐδεῖν; ““ ἐο 5εε,᾽" ἃ5 Ἰπαϊοαϊίησ 
(Ὠ6 σοὰ οὗ ἐΠ6 ἀαγὰ τοσίοπβ Ὀθίον,, ΟΥ̓́ΪΠΘ ἀαγκπέξβ οὗ 106 ΙοΥνΘΥ 
τνου]ὰ 1561 Βαΐ ἰΐ ἰ5 ΡΥΟΌΔΟΙΥ οὗ ΟΥθηΐδ] οὐ σίη. 

Προΐαψεν, 8 Βίησ. 1. 8Δ0Γ. ἱπάϊο. δοί. οἵ προϊάπτω, ἴαΐ. ἰῴβα, φἴο 
ὮΌ1] οηννατα,᾽" “το Πυ1]." (ΟΟηβοὶ ποΐίθ.) ἘΤΟΠὶ πρό πὰ ἰάπτω, 

“0 μᾶτϊ,"" ΟΥ̓ “ δεπά.""---Α'σοογάϊηρ ἰο ΒοΙΉ6, ἐάπτω ἰβ ἵγτοτα ἅπτω : Ὀαΐ, 

{|κ6 ἐάλλω, ἐάπτω 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἃ σαυβαίίνθ, Τογτηθὰ το ἃ πϑυΐθυ θυ 
οἴτηοίϊοη. 

Ἡρώων, φεη. ῥἷυγ. οἵ ἥρως, ἥρωος, ὅ, ““α ἄετο." -εἴς. ψουἹὰ 
ΔΡΡΘΔΓ {παῖ ἥρως ν»ᾶ5 ΟΥ̓ ΒΊΠΑΙΥ ἀρρ δα (0 αηῷ “γεεπιάπ οἱ 

186 8Δπ:6- ο]θηίο ἃρ6, γεβρεοίαδίε ὕψ δίγεϊι, ΟΥ ΥΟῪ δεῖ ἐπι απ Ῥωγβιιῖε, 

εβρεοϊαίῳ ἐπι τσαῦ : 1Πϊ5 ἃ56 νιὰ8 οδ θα 1πΠ6 Πεγοῖδ.----ΟΟτηρᾶτθ ἴη6 Θϑυ- 
πιδη ΠετΥ (“ δὲν} ἴῃ 115 Θαυ]δϑὶ ἀβᾶρθ, 6. σ., ἰπ π6 ΝΊ ΘΙ απρϑηϊ θᾶ. 

Ἥρα, ἴοο, πὰ 1Π6 1, αἴϊη λέτε, λεγα, βθθῖὰ ἴο θοϊοηρ ἕο ἰΠ6 54Π16 ΤοΟΟΐ. 

Ἑλώρια, ἀρου8. ΡΙΓ. οὗ ἑλώριον, ου, τό. ““Α τευ." ΟΌΒοτΥΘ ἔπαΐ 

ελώρια, ἰῃουρσῇ ἰγαηβαιθά ἴῃ τη6 ποίθβ ΟΥ̓ 1η6 Βί Πρ ΌΪΔΤ, 15. ἵπ ΥΘΔΙΠΕΥ 
οὔ Ρ]ΌΓΑΙ ἴογσ6, ἃ5 γϑίστίπρ ἴο ϑδοῖ ἀθαᾶ θΟΟΥ͂ ἰῃ βΒυσοαοβϑίοῃ.--- ΕἼΘ 

χανε 4. 

ἕλωρ, ΜΗ, τό, Βᾶτη 6 5βἰρηϊβοαίίοη, δπὰ ἐπ|5 ἐρήνηρα ἡ ἤουα Ἔλεῖν, 
“ ἐρ βεῖζε.ἢ 

Τεῦχε, 8 5ἰπρ. ἱπηροτῖ, ἱηάϊς. δοῖ. οὗ τεύχω, ψαπέϊηρσ [6 τ δος 

ἃ5 ἰβ οἴθηῃ {η6 οᾶβ6 ἴπ ἴπ6 Ἐρὶς υυίοτβ. ΤῊΘ ΓῺ] ἔογαι τνουἹᾶ 06 
ἔτευχε.---Τεύχω, “το πιαΐε,) “ἰο ῥτέραγε;᾽ ἴαϊ. τεύξω: ἐκγὰ τέτευχα : 
1 ΔΟΓΙ. ἔτευξα. 

Κύνεσσιν, ἘΡὶς ΤῸ: κυσίν, ἀδξ. ῬΙαγ. οἵ κύων, κυνός; ὁ, ἡ, ““ἃ ἄορ." 
-ΟἈρτραγΘ ἐῃ6 ϑδηβοσῖξ, ουαπ, ἴῃ ΟὈΠ 16 64568 οὐἰπ (κυν-ὅς, κυν-ΐ, 

ἄς.), 186. 1νατῃ δαπ-ΐῖα, ([ῃ68 Οδττηδη ἀπά ζ. 8.,)ὄ εκπ-α). Ἰῃ Ζεπᾶ, 
οὔὐαπὶ ὈΘΟΔΙΊ6 ορα, ὙΥΪΓΝ νυ ΐ ἢ ΘΟ ραΓΘ ἐπ 6 ἔθττα σπάκα τηθηοηθά. ΌΥ 
Ηεοτοδοίαβ (ἰ., 110), ἀπὰ {π6 Επδϑβίαπ δαδαξ. ᾿ 

[αν-- 5, Θἰωνοῖσι, Ἐρὶο ἔοΥ οἰωνοῖς, ἀδΐ. ΡΥ. οὗ οἰωνός, οὔ, ὅδ, “ᾳ εὐντά»" 
ΒΕΣΙΘΕΙΥ ἃ δοίϊατῃ οΥ ἰσπὸ- ἥψίπρ οἰτὰ; ἔγοτη οἷος, “ αἴοπε,᾽" ἀπιὰ 

ΠΘΠΟΘ ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ α ὑϊτὰ οΓ Ῥγέψ, α δυϊξετε; ἄπ ἐαρίε: Οὔθοτυθ ἐμαὶ 
-ωνός ἰ5 ἃ ΤΩ6Γ6 ἰδοττηϊηαίίοη, Π{κ υἱωνός ἵτοτα. “ κοινωνός ἴτοτι 
κοινός. 

Πᾶσι, ἀαῖ. ΡΙΌΓ. τη450. οὗ πᾶς, πᾶσα, πᾶν. 
. 

Διός, σρϑηϊῖνθ δβϑίσηθὰ ιδ Ζεύς, “ «7υγρίεν, θῇ. ὦ νι: δά: Ρ 
δοοῦ5. Δία. ΤΉΘΒ6 ἴοττηβ, ΒουΘΥΘΥ, ΘΟΊΏ6, ἴῃ τα ΠΥ, Ἰτοτη δη σὔβο- 

ἰδίθ ποιηϊπαίνα Δές, οὐ σίπαν Δίς, σθη. Διωῖός, ἄοΘ. (Κῶλπεν 
ὁ 287.) Σ 

9 
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7ήπεὲ 5----. 

. Ἐγχελείετο, 8 5'πσ πηροσῖ. ἱπάϊο. τηϊά. οὗ τελείω, ἃ βίσεηρίβεηθά 
ἘΡὶο νυ θῖν οὗ τελέω, “ἐο πεσοπιρ 15}.,.--τελέω, ἴαϊ. ἔσω : ρεγί. τετέ- 

λεκα. Τὴ Ἐρὶο ζαΐαγθ 15 τελέω (1]., ΥἹ]]., 4158), δηἃ βοπγθίϊ πη85 συ Ἱτῃ 

σσ ἴο 5} 1Π6 ΤηΘΈ716, τελέσσω (1]., ΧΧΙΙΙ., 559); 1 Δογ. ἐτέλεσσα (1]., 

ἰ.. 1058). ΤῊ ἘΡΙὶο ξυίΓ6 τηϊὰά. τελέομαι Ἠ85 1Π6 ἔογοα οὗ {ῃ6 ρᾶββινϑ 

(1. τι., 86), οσσαγτίηρ ἴπ 186 ᾿πβηϊῖνθ τελέεσθαι. 

Βουλή, ἧς, ἧ, ““{λὲ τοἱ]." 

Γ Δή. Α ρΡδγυίϊοὶθ, βυρροββά ὈΥ 5Ο0Ιὴ6 ἴο Ὀ8 ἃ ΞΒῃοτίθηρα [ΌΥΤῚ ΟἹ 
ΝΕ 8. 

ἤδη, Ὀὰξ ὈΥ ΟἾΠ6ΓΒ ἃ Ἰδηρσίμοηθα ἔογιῃ οὗ δέ. 1ἰ οδη ἜἼΘΥΟΥ 

βίδηα δ {ῃ6 δορὶ πηΐηρ οὗδ βϑπίθησο (Ἔχοθρί ἴῃ Ερὶο, δὴ τότε, ἑμπὶνέτος 

δὴ γάρ, 7απι ἐπῖπι), ὈὰΪ σΘΠΘΥΔΙΠΥ͂ Ἱτηγη αἸ Δίου ἃ ΘΥ 1ῃ6 τνογὰ ἴο υνῃίοῃ 
ἴδ θοΙοησβ. 1 18 υϑθὰ ἴο Θχρῦεββ [ῃ6 ἐχαοίηε85, τεαϊϊέψ, σετέαϊπίψ, οἱ 

[Π6 ποίϊοῃ οὗἩ [Π8 Ὑγοσὰ ΟΥ̓ 5Βθπίθῃσθ ἴο νὨΐοἢ 11 ὈΘΙΟησβ. [ἢ ΤΏΔΗΥ 
οὗ 115. 5 Ποδ ΟΏ5," 1 ΔΏΒΎΨΘΙΒ [0 ΟἿΥ Ὑγοσὰ 7ι5έ, ΟΥ̓ βοοίϊ, ἴπι βοοίὴ, 

ρυβοοίδ. Τὶ 15 Δρριθα ἴῃ 115 5Ξ6η58 οὗ εχαοίνιεδ5 ἴο ὑγογαβ Οὐ οἰδβ88 

Ἰπαϊοαίίνθ οὗ {ΠΠη6, ἃπᾶ 5 ση ῆθ5 “ ποῖῦ,᾽" ““7ιδὲ ποιν," ἄς. ((οπβυῖ 
ποίΐβ8.) 8350, 8150, 10 85 16 ἔοτοσ οὗ “ ἐλδη,᾽"" ““ευὐεπ ἐλεπ,,"" ἄχο. 

Τὰ πρῶτα. Αἀγνογθ δ] δοουβδίϊνο, “ ΕἸΣ." ἘΥΘΟΌΘΗΓν ΟσΟΌΥΤΪ ΠΡ 

ἴῃ ἨομπΊΘΥ, δηᾶ {ῃ6 5816 ἰῃ δῇδοῖ ἃ5 πρῶτα. ϑόῖὴβδ δἀϊτοηβ σϑδᾶ 

ΒΕΙΘ ταπρῶτα 85 086 νοχὰ ; δηᾶ ὙΝΟΙΓ, θαΐηρ οἵ ορἰπίοπ {πᾶὶ ταπρῶτα 

Ὠ]ΘΔΠ5 ἐπιρτγίπιὶβ, Ὀὰΐ τὰ πρῶτα, τέ5 ρῬγίπιαβ, Υ608}}8 {Π6 ΤΌΤΙΠΘΥ ἴῃ 
ΤΩΔΗΥ͂ Ρατίβ Οὔ Π6 Ἡομηοσὶς ἰθχί. ( Ῥσχγαΐ., Νου. Εάϊὲ., ῥ. 1χὶ1.) Βαϊ 

ΠΘ 15 ΒΘΟΘΒΒΙΠΥ ορροβϑᾶ ὈΥ ϑρίίΖηου. 

Διαστήτην. 8. ἄυ.8], 2. ΔΟΓ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ διΐστημι, “ἐο 8εὲ αρατί,᾽" 

“10 ἀϊοϊάε," τοῖὴ διά ἀπ ἔστημι. Τὴ 1Π6 Ξϑοοπάᾶ δογίβί, διέστην, “1 

βἰοοά αρατίὶ." ϑϑαϊὰ οὗ  ἴνγο ῬΘΥΙΞΟΠΒ δἵ υὙδγδΠ 66, ΟΥ̓ ΠΟΔΤΓΘΙἰησ. 

Ἐρίσαντε. Νοιη. ἀ8]. 1 Δ0Γ. ρατί. δοῖ. οἵ ἐρίζω, “10 φιαγτεῖ," 

“10 οοπίεπᾶ,᾽" Γαΐ. ἐρέσω : Ῥετγί, ἤρικα, ΜΪΘἢ 1αϑὲ ΟΟΟῸΓΒ ἰῃ συνεπήρικα 

(ἀπιλοῖ. Ῥλερρ., 9, Ἴ09, δ); 1 8οζ. ἤρϊσα. --- Τ)ετίγοᾶ ἔτοπι ἔρις, 
ἐξ πεγείε,, ὅτα, 

᾽Ατρείδης, “«Αἰγίά65,᾽)" ΟΥ̓ “΄ 5οη οὗ Αἰτειι5." ΑΔ Ραίγοηυ το ἃρ- 

Ῥ] θὰ το Ὀοΐῃ Ασδτηθιηποη πὰ Μαπϑ διβ, ΤΟ 816 8150 θοΐἢ 

οΔΙΘα ΘΟ]! Θο νον ᾿Ατρεῖδαι, Αἰγίάα, ἰπΠΟῸΡ ἴῃ ΤΘΔΗΤΥ ΠΟΥ ὙΓΘΓΘ 505 

οὗ Ρ] έμθηθ5, αη ἃ ὑγ ΓΘ ΤΩΘΥΘΙΥ ὈΤΟΌΡΐ ὉΡ ὈΥ͂ {Π6 1} στη ξίῃ υ, οὐ, 

ΓαίΠΘΥ, {μ6]Γ βίθρίδί μεσ Αἰγθῃβ. ΕἼΘ ᾿Ατρεύς, σεπ. ἕος, ΘΟΙΉ68 

Ατρείδης, ἃ5 ἴτοτη Πηλεύς, ἕος, Πηλείδης. 

"Αναξ, ρεη. ἄνακτος, ὁ, “6 Κἰπρ." ἙΤΟΠ ἃ βίθιη ἀνακτ, νυ ἢ 

ψΡΠΪον 76 Τ]ΔΥ͂ σΟΙΏΡΑΙΘ ἴΠ6 ΟΥθηΐδὶ ἀπαΐ,, “ δτϑαΐ,᾽" ““ ρον τα]. 
᾿Ανδρῶν, σθη. ΡῬ]0γ. οὗ ἀνήρ, φεη. ἀνέρος, ἀνδρός. ῬΎοΟΤΩ ἃ βΐθχη νερ, 

σι ν μοἢι ν᾽ 6 ΤΥ ΘΟΙΆρατΘ [μ6 ϑδηξουῖξ πη (πτὸ), δηὰ ἐπ ῬΕΥβίδη 

τὸν, "ἃ τηδη.᾽» 

7χνε 7. 

ΡΝ 
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1μπεὲ ἴ--8. 

Δῖος, δῖα, δῖον, “" σοάίκο,,") “ ποὐϊε,,) ““ ἐχεεϊϊεπί,᾽)) “' ἀϊοῖπε." Οὐοη- 

ἐτδοίϑα (τΌτ {ῃ6 1658 σοτητήοη δέζος, νν ἢ ϊοἢ σοπθ5 ἔγοτα Διός, ἰΠ6 σϑη- 

{ἰν8 οὗ Ζεὺς (ΟΥ̓ οά ποη. Δίς). ΟΥ̓ ΠΑΠῪ νυτϊ ἔθη διωξός, νυ 1Π6 

ἀϊρσαιηπηα, {Π6 οἱά (Ὀγπὶ οὗ ἴῃ 6 ποπι. Δίς πανίησ Ὀθθὴ Δίες.---(οτη- 

ΡᾶΓΘ [ῃ6 ϑαπϑβουῖί ἀἴιυ, " αἰτ,᾽᾽ “Ἡθδυθη." 

Τίς. [Ιπιρυγορσαΐνθ ΡΥΌποαῃ : τίς, τίς, τί, ““τολο,") ““ιολπίοῖι," 

“ἐρλαὶ. ΖΕ οΙϊο κίς. ΟοιηρδΥθ 1ῃ6 1, απ φιῖβ (ἢ. 6.5) ξιοὶδ, ΟἹ 

κΕίς), ἴῃ 6 ϑαπβουι ας, [ῃ6 αοίῃϊο ἀνα, το. 

ΓἌρ. Ἐρὶο [ὉΓ ἄρα, “ἐλεη.᾽"" 'ΤὮΘ ρΡατίοὶθ ἄρα (ἰπ Ερὶο ῥά, ψίοῖν 
18 δποιϊ ες, ἀπ ὈΘίΌΥΘ ἃ σοηβοηδηΐ ἄρ, ἃ5 'π [Π6 Ργδβθηΐ 6856) ἰ8 ακίῃ 

ἴο ἄρω, “ἐο 7οἴπ,᾽) ΟΥ̓“ Μι,,) ἀπά 50 ἱπηρ|165 οἴοβθ σοηπθοίίοη, ἢ ἃ 
ΤΌΤΟΘ ΤΠΟΥΘ ΟΥ̓Ι655 Παἰϊνθ. [ἢ Ερίο ὑβᾶρθ, ἰξ ἀθποΐθβ, 1. ΘΙ ΠΊΙΡΙΥ ἱτα- 

τηθαϊαίθ γδηβι 0 ἔγοπ] 0Π6 (Πΐηρ ἴο ἃποίῃου, “ ἐλθη,᾽" “ βίταῖρσἠέ- 
ισαν,᾽) ἄς. 2. [πῃ Θπυ ΘΑ ΠΡ ΤΩΔΠΥ͂ ΡΑΥΠΘΌΪΑΓΒ, “ ἐλέη," “πετὶ πη 
ογάογ." Απὰ δ150 ἐλεγεμροπ, ὅζο. 

Σφωέ, ““ἄόηι δοι ι,᾽) δοουβ. ἀπ] τηᾶβ6. οὗ {η68 ρχγοποῦμῃ οὗ [86 {ϊτὰ 

βθύβοῃ ; ποπῖ. ---- ; ρόπ. οὗ, ἄζο. Οὔβοινθ {παῖ σφωέ 15 ΡΟΓΕΙΥ ἘΡίς, 
ἂπὰ υϑοὰ ὈΥ͂ ΗΟΙΊΘΥ ΟΠ]Υ͂ ἰπ {Π6 δοσυδβαῖίνθ. [Ὁ 4065 ποῖ Δρρθδσ ἱπ 

Δτο. (Καλπεν, ὁ 991, 4.) Ἔδ6 σοπίτδοίίοη οὗ σφωέ ἱπΐο σφώ 15 ὙΘΤῪ 

ἀουθίι}, που σἢ Αι ο ἢ 5 15 Βαϊ ἔθ μᾶΥ6 50 υβϑὰ ἰξ. (4ροϊϊ]οη.» 

ἀε Ῥτοποηι., Ρ. 873.) Ιπ 1]., 17, 591, ὙγΟΙ μᾶ5 τοβίογθα, ΠΟΥΘΥ͂ΘΥ, 

σφω᾽ Αἴαντε. 
Θεῶν, σεπ. ρίωτ. οἵ ϑεός, οὔ, ὁ, "α σοί." --1 1 Κ6 ΦΌΥΤῚ5 ΟΟΟῸΓ ἴῃ τησβὲ 

Οὗ 1ῃ6 Κιπάτβά Ἰδησυδᾶραβ: [ῃ8, Θαηδβοῦὶς ἄσνα; 1, αἴη ἄδι5, ἀϊνωδ; 

ἀπά [ζ ἰβ πὸ ἀοιδῇ οΥ̓ΡΊΠΑΙΥ 1[Π6 βδῖηθ 88 Ζεύς, Σδεύς, ἕο. ΤΒ6 

Τιδςοπΐδη σιός ἴοτ ϑεός 15 ἱπίθγηηθαϊαίθ Ὀθένγθθη ϑεύς ἀπὰ Ζεύς. 

ἜΡριδι, ἀαὲ. δἴπρ. οἵ ἔρις, σεπ. ἔριδος, ἡ, “ δἰτὶ 4.) ῬοτθδρΒ ακίη ἐν 
1ῃη6 ϑ'ιαηδβουίξ τδῆ, ΜΠ νΒΙΟἢ σΟΙΏΡΑΓΘ {Π6 Τιαἰίη ἐγαδ-εἰ. 

ξυνέηκε, 8 5Βἴηρ. 1. 8Δ0Υ. ἱπᾶ. δοΐ. οἵ ξυνέημε, ““ ἐο δοπᾶ ΟΥ̓ δτὶηρ᾽ ἰο- 

σείμον," “ἰο πιαίεῖι," ἄζα., ἀπά Ερίο 0 συνῆκα ; ἴα. ξυνήσω ; ρετί. 

ξυνεῖκα. ῬΎΟΙΩ ξύν, οἹα [ὈΥΠῚ ΤῸΓ σύν, ἀηά ζημι, “ ἐο δεπά.᾽"---ΕΑὔδϑεγνα 

{παΐ ξύν 15 [6 ΒΑΥΒΠΘΥ Ργοπαποίαξίοη ΓῸΥ [Π6 ΡΥΪΓΗΙ ἶνΘ κύν (ΘΟΕ ρᾶΓ6 
[η6 1,ατίπ διιηι), ἀπ ργθυα θα πῃ [ῃ6 οἱ Αἰδίο ΤΟΥ {Π6 1αἴϑυ ἀπ το 

υ808] σύν. ΤῊΘ ἴοττη ξύν ὙΘΤῪ 5 ἀοσῃ οσσῦ5 ἴῃ ΗΟΙΊΘΥ, πᾶ ΟΠΪΥ 

ἡπείγὶ ρταίϊα. ΗΘ 865 ἴξ, ΒΟΥΨΘΥΘΥ, ΤΏΟΤΘ {ΓΘ]ΌΘΠΕΥ ἰπ Θοῃρουπᾶϑ, 

δύῃ ὑΏΘΓΘ ἰζ ποῖ πθϑᾶδά ὃγ ἐῃθ τηϑίσθ. Ἡββίοα ΟὨ]ΥῪ ἢ885 ἰΐ ἴῃ ξύν, 

ξύμπας, ξυνιέναι. ΤΙῃ Ἡετοάοίαβ 811 {Π6 ᾿πβίδησεβ οὗἉ ξύν ἀτθ ἀυδίουβ. 

Μάχεσθαι, φΡτ65. ἱπῆη. οὗἉ 1Π6 τηϊά 416 ἀθροπθηΐ μάχομαι, “ἰο βσἧϊ," 
“0 Ἄσοπίοπα ἱορείλετ.᾽" Ἰοηὶς μαχέομαι ; ἴαΐ. μαχέσομαι; Αἰξὶο ἔὰξ. 
μαχοῦμαι, Ὀὰΐ ποῖ ἱπ ΗΟΓΊΘΓ ; [ὉΓ μαχεῖται, Π., Χκ., 36, 15 Τα ΠΟΥ 1η6 

ζοῃΐο ργεβθηΐ; 1 80Υ. ἐμαχεσάμην. 

1λπε 8. 
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1ηπὸ 9--10. 
Λητοῦς, σθῃ. οἵ Λητώ, Λητόος οοηίταοίοα Αητοῦς, ἡ, “ Ιιαίοπα͵)" 

ἴλνε 9. ΟΥ̓“ Ιιεῖο,)" τοί  Γ οὐ Αρο]ο δηὰ Ὀίαπα, πα ἀδυρσῃΐοσ οὗ 

θδοαβ ἀπά ΡῬῃωῦθ. (Πε8., Τίεορ., 406.}).--Τ,αἴοπα ἐγρὶῆθβ ῥτϊγαϊεῖνθ 

«ἰσῃξϊ, 6 ΠΟΘ Βργδηρ [Π6 απ δπᾶ Μοοη (ἌΡΟΙΙΟ δπὰ 18 πα). Ηδποθ 

ν᾽ τοοῦ ΤΩΔΥ͂ Ὁ6 Τοίδιγθα ἴο 1Π6 βδη6 ΒΟΌΓΟΘ τυ] ἢ ἰδὲ οὗ [ῃ6 1,4ι1Π 

ἰαί-εο, ““ἴο 116 Ὠἰά,᾽ ῥτὶπηϊτῖνθ. πἰρῃς Πάν] 8}1 ἰμίησβ ἰάθη ἴῃ 115 

Ὀοβοῖη. ΟὈΟΙΠΊΡΑΙΘ (Π6 ϑ'δηβοσῖξ ἐμά, “ ἴο Ὠϊ46.᾽ 

Υἱός, οὔ, ὁ, “α 50η.") ὙΤῃδ6 ϑδηβουῦιῦ τοοῦ ἰ5 δὰ (ἐο δερεῖ), ἰῃ 6 βαῖὴβ 

85 {πΠ6 ατθαῖκ φύω. Οὐοιηρᾶτγα Αἰδι5, ἴγογα {π6 οἹὰ ἔμο. : 
Γάρ. Α οοπ]υποίίΐοη. ΕΥΟΙῚ ἨΟΙΊΘΥ ἀονηνγατὰ 1ῃ6 τηοβέ ἀβιιδ] 

ξαῦ58], ΟΥ̓ ΒΥ ΠΟΡΊ 5.16 Ρατίο16, δηα 5 ση ἐγ] ηρ “ ἤογ." 1 ΤΊΔΥ 4150 Ὁ 

Τρηδουθα “Ὁ βύποθἶ (δὴ βιδηδίησ, ἃ5 ἴὰ οἴἴϊθῃ ἀ068, ἴὉΥ ἐπεί). [Ιἢ ἃ 

ααδϑίίοῃ, Ὁ μᾶ5, { Κθ πᾶπι, [Π6 ἴὈΓ6Θ οὗ ““τολαί,᾽" ““τοῆν." ΤΙ ἰ5 οἴϊβη 

ΧΡ μίουυ ΓΊΘΓΟΙΥ, 8ἃηἃ βίδπαβ [ῸΓ πέπιρε, “ ΠΆΙΗΘΙν.᾽" 

Βασιλῆϊ, Ἐρίο ἀπά Ιοηὶς ἴοσ βασιλεῖ, ἀαΐ. βίησ. οὗ βασιλεύς, Ἐρὶο 

8ηᾷ Ιοηΐο ῆος, Αἰτὶς ἕως, ὃ, ““α κῖπρ."--- ΟΟἸΏΡΑΤΘ ἴΠ6 ϑδηβουιῖ ὀδιαάιίας, 

"ᾷ ὮδΓΟ.᾽" : 

Χολωθείς, 1 ΔοΥ. Ρατί. Ρ455. οἵ χολόω, ““ἰοιπιακε ἀΉΡΥΥ,᾽ “ἐο τποεηϑε ;ἢ" 

ἔαξ. ὥσω ; τηϊᾷ. ἃπά Ράββῖνβ, χολόομαι, σοπίγαοί4 χολοῦμαι ; [αϊ. χολώ- 

σομαι. ἴῃ Ραββίυβ, ““ἐο δεσοπιε ἱποεηβεά." Τι1ΘΥΔΙΥ, χολόω τηθδῃ8, 

“0 5617 οπε᾽5 δῖϊ6,)) ἃπιὰ ἤΘΠΟΘ 15 ἀδγίνϑα ᾿τῸπὰ χόλος, “ διϊε,᾽) “ σαϊϊ.᾽ 

Νοῦσον, Τοηΐο ἀπά ΕΡΙο [ὉΓ νόσον, ἀσου5. 5βίησ. οὗ νόσος, ουὅ 

ἴχνε 10. ἡ, "'α γεξίϊεηοε,,") “ἃ πιαίαάψ." ῬΘΙΏΔΡΒ5 δκίη ἰοὺ {Π6 ὅ8η- 

ΒΟΥ τοοῦ πας, “10 ΡΘΥΒ :᾽) 1,αἴἴη, πεο-ο, ποῦ-εο. 

᾿Ανά, ἴῃ ΗἨοτηδγῖο Ὄτεδκ δη δάνθι: δἰἴθγινγασὰ ἃ ργθροβίτοη, σου- 

οὐπΐηρ {Π8 ἀαΐ., ἀπὰ δοουδβ. ; δθυΐ 1ῃ6 ἀδίγα ΟὨΪΥ ἰπ ἘΡΙ᾿ ἂπὰ Ῥοτίο 

Ροθέτυ. δάϊοδὶ β᾽ σῃϊποαδίίοη, “ πρ," “Ὡροπ," ορροββᾶ 1ο κατά.--- 
Ὑπἢ 1ῃ6 δοοιβ., {Π6 δοϊηγηοπ ἀβᾶρσθ, 1ζ ἱπρ]}165 πηοίΐϊοη τρισατά, 

ἕγοτη {ῃ6 δοίίοτῃ {0 {Π6 ΟΡ, ἱ. 6., “ ἑλτοιισλοιιὶ.""---ΑὙτγη ΘΟΠΊΡΑΥΘ5 
ἀνά “1 1π6 αοἴμῖο ἀπα, “ὑροη,᾽" ““οη,᾽" ἴο ψῃΐοῆ δαά 1η6 1δίϊῃ 
ἐπ, ΟΥ̓ ΘΊ ΠΑ, ἴῃ 811 ἩΚΟΙΙΠοοά, ἐπὶ. ((Οτέπιπι, Τ᾿ ειέδοῆς Οταπιηι., Ὑ0]. 

1... Ρ. 262.---ἰοίὶ, Εἰψηιοὶ. Ἐσγϑβοῖι:, νο]. 1ϊ., Ρ. 151.) 
Στρατόν, δοουβ. Βίηρ. οἵ στρατός, οὔ, ὃ, “απ αγτῖν,᾽" ““α Ποεί.᾽" 

Ὦρσε, 8 Βῖπρ. 1 Δ0γ. ἱπᾶϊο. δοῖ: οὗ ὄρνῦμε, “ἐο ἐποῖίε,, “ἰο ἀτόοιιδε ;᾽ 
ζαϊ. ὄρσω. ἘΤΘΑΌΘΠΕΥ ἴῃ ΗοΙΏΘΥ (η6 Ιοπὶς ὄρσασκε. 5 564 ΤῸ ὦρσε. 
ΜΙάάΙ6, ὄρνὕμαι, ““ ἐο ταῖδε οπε᾽5 δεἰ Γ π}ρ," “ἰο τῖβε τιρ.᾽" 

Ὀλέκοντο, 8. ῬΙΌΥ. ἱτηροσγῖ. τηϊά. οὗ ὀλέκω, ἃ γεὺὺ ζογπιθᾶὰ Ὁν 1}6 

Ρορίϊο Ἰδησθδθθ ἔγοῖη (Π6 Ροχίδοϊ οἵ ὄλλῦμε, πα ΠΊΕ]Υ, ὥλεκα. [ὴ {116 
ΔΟΙνΘ, “ἐο ἀεδίγου ;, 'π 16 τηϊάα]6, ““ἐο ρεγίβἢ.."" ἨἩΟΓΆΘΥ Πᾶ5 ΟΠΪΥ͂ 

ἰπ6 ργθβθηΐ δηᾷ ἱτηρογίδος οὗ 118 νϑυῦ, 1η6 ἰαϊΐοσ τυ ποαΐ 186 δὺρ- 

τηθηΐ ΠδΙΏΕΪν, ὄλεκον ἀπὰ ὀλέκοντο. 
.« 
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1ὴπε 10--18, 

Ααοΐ, πομῃ. ΡΙυΓ. οὗἉ λαός, οὔ, ὁ, “εἶκε ρεορῖε." Ιῃ ΗοτηοΥ (Θβρθοΐδὶ- 

ἦγ τῃ6 Πϊδ4) δὰ Ἡρδϑίοά, λαός ΟΥ̓ λαοί ᾿5ῸΔΙΥ͂ ΤηΘΔ 8 1ῃ6 “ δοίάΐετη,᾽" 
“ἐγρορβ,᾽") ὈοΙἢ οὗὨ [Π6 ὙἘΟ]6 ΔΥΓΩΥ͂, ἀηὰ οὗ 5ΠΊ4}16γ ἀἰν βίοηβ, ΤΩΟΒΗΥ͂ 

ἱποϊαάίησ Ὀοιῃ ἴοοί ἀηἃ ΠΟΥΒ6, 85 ἴῃ 1]., ἰϊ., 809; θὰϊ Βοιηθεπη65 λαός 

ἄδποίοβ {Π6 ἴοοϊ 845 ορροβϑά ἴο ἴη6 ποσβθ. (1])]., Υἱῖ., 342.} 

{πκεῖϊ. Θύνεκα. “Βεραιιδε," ἃ δάνθιθ. ῬΙΟΡΘΥΥ ΤῸΓ οὗ ἕνεκα, 
“ρῃ, ἀσοοιπέ οΓ τολίοῖ,᾽" “«οπετείοτε.᾽" Ὀδβυδιν, Βονγθυου, γθ- 

Ποχῖνθ, {Π6 δηϊθοθάθηΐ τοὔνεκα Ὀθίηρ οτηϊ θα, “ ἐλέγεξοτε,," “ δἴποε ;" 

ἤΘΠΟΘ, πῃ ΞΘΠΘΓΔΙ, “ ὕον ἐλαί,᾽ “ δεοαμδ8ε.᾽" - 

Χρύσην, δοουδ. βίηρ. οὗἩ Χρύσης, ουὅ, ὁ, ““ Οἠτψεε5,᾽" Ῥτίδϑδέ οὔ Αροῖο 

αἱ ΟἾγγυβδ ἴῃ Τ͵οδβ, δηᾶ ΠΟΥ οὗ Αβίυ ηὔϊηθ, ΟΥ̓, ἃ8 586 18 σΟΙΏΤηΟΙ 

Ιγ οδἹἹϑά, ΟἸγυβδίβ. 

Ἠτίμησε, 8 βίη. 1 Δ0Γ. ἱπαϊοῖ, οί. οὗ ἀτιμάω, ὦ, ἴαΐϊ. ἥσω, ““ἰο ἱτεαί 

ὐἱῃ ἡπαάϊρηπῖν,᾽" “1 πϑεὶ.᾽) ῬΎΟΓΙΩ α, ρτῖυ., ἀπὰ τιμάω, ὥ, “ ἐο Ἀοποτ.᾽ 
; ᾿Αρητῆρα, δροθβ. βίηρ. οὗ ἀρητήρ, σέπ. ἦρος, ὃ, “α γτίεεί.") Βιτίοί- 

Ἰγ, ““οπὲ ἐλαὲ ργαψ8," ἴῃ:6 ργίθϑδίὶ σοπυθυίηρσ [Π6 ΡΥΔΥ͂ΘΙΒ οἵ [6 ΡΘΟρὶθ 
ἴο {8 σοάβ. ἘΎΟΠὶ ἀράομαι, “ἐο Ῥγαψ."" δὰ 
ΤΣ ῚΣ Ἦλθε, 8 5ἴηρ. 2 80Γ. ἱπᾶϊο. δοῖ. οὗ ἔρχομαι, “10 δσοπιε,᾽" “ἐς 

9ο;" ἴαϊ. ἐλεύσομαι; 2 Ῥοτῖ,, ἱἢ τϑαυρ!σαἰίοη, ἐλήλυθα. 

ΤΠΘ δογίϑί ἦλθον 15 βυποοραϊβα ἔγοτη ἤλῦθον, ὙΠ Οἢ 15 ΘΟΤΩΠΊΟΙ ἷπ 

Ερίο, τὰτθ ἰῃ Τυασὶο ροθίσυ. ΤΠΘ ἴοστα ἤλυθα οἵ [Π6 2 ρετῆ. 15 ποη.: 
Αἰῖο. 

Θοάς, δοοῦδβ. Ρ]ΌΓ. ἔδιη. οἵ ϑοός, ἥ, ὄν, “ διοὶ[ι.᾽ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴτΟΙ, 

ϑέω, ““ἰο τιη.᾽" 

Ἐπί, ἰῃ Ηοπηογῖο αὐθοκ δὴ δάνοιῦ, αἴθυνναγᾶ ἃ ργθροβίτ οι σΌΥΘΙΤ- 
ἴῃς [ῃ6 σβη.,; ἀδΐ., αηὰ ἀοοῦβ. Βδαάϊοδὶ βἰσηἰ βοδίίοη, “ προν." ὙὙ1ΠῈ 
1:6 δοουβαῖϊνθ ἱπ {Π6 ργεβθηΐξ ρᾶββϑασθ ἰξ ἀβποίθβ πιοίΐοπ ἐοιρατῆ, 

“ἐ μηίο." --- ΟὈΠΡΑΓΙΘ (Π6 ϑ'δηβουὶ αρὶ. (οίέ, Εἰψτιοῖ. Εσγδοῖ., γΟ]. ἱ., 
Ρ. 109.) 

Νῆας, ἘΡίο ἀπᾷ Ιοῃΐο ἀσοῦ8. ΡΙΌΓγ. ΓΟ ναῦς, ἔτοτα νηῦς, θη. νηός ; Αἵ- 

τἰς ναῦς, 56η. νεώς, ἡ, “α 511." Οὐοτηραγθ ἴπ6 ϑδηβοσὶξ πάις, ἀπὰ 
[,αἴϊπ παυ-ῖδ. ΤῊΘ ΟΥ̓ σί ΠΑ] ἔοστη οὗ {π6 ποιηϊβαῖίγα νγαὰβ νᾶςζς. 
{πνε 13, λυσόμενος, Ταϊ. Ρᾶτί. τηϊὰ. οἵ λύω, “ἐο «7τεε οΥ αποίλετ ;᾽ 

τηΐϊά. λύομαι, ““ἰο ἴτεξ ΓοΥ οπε᾿ 5 βεἰ ᾧ,᾽" “ἰο τεάεεπι,᾽" ΟΥ̓Κ ταπ 
5οηι;) ἴαϊ. λύσομαι ; Ροτΐ. ρα55. λέλῦμαι ; 1 Δ0Γ. ρ458. ἐλύθην. 

Θύγατρα, δοουϑβ. Βίηρ. οὗ ϑυγάτηρ, ““α ἀαιρλίεν ;)" 5θη. ϑυγᾶτέρος. 
οοηϊγδοίοα ϑυγατρός ; ἀαϊ. ϑυγᾶτέρι, ϑυγατρί ; ἀοουβ. ϑυγᾶτέρα, Ὀὰϊ 
Ἐρίὶς ϑύγατρα;; γος. ϑύγἄᾶτερ. ΗοτηΕΓ ΘμρΙοΥ8 Ὀοιδ (ΌΓτηΒ : τ6 ἰγὶ- 
ΒΥ} ΔὈὶς, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, 18. ΟὨΪΥ υϑ6ἃ ἴῃ ΡΓΟ56.---ΟΥὨ 1Π6 58π|6 Τοῦ ἢ (86 
Θαηβοῦῖξ ἀκλεγι; τὴ6 αοιμὶς ἀαμέλατ; ἴῃ6 Οθυσαα ἍΤ ρεῖμεν, «ἡ ΘΌΓ 

“ ἀαιιρλετ Ω 42 : 
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1ὴπε 18--1δ. 

Φέμων, Ῥγ65. Ρατί. οὗ φέρω, ““ἐο δεατ,᾽" [αΐ. οἴσω ; μετγῖ, ἐνήνοχα." - 
ἼΠ6 τδάϊοδὶ βσηϊδοδίίομ, “ ἐο δεατ,᾽" 15, ἰῃ [δοῖ, 1Π6 βδίηθδ νγοσχὰ τ ἢ 

1π6 ατθϑῖκ φέρω (ρλ-ετο, δῆ -ετο, δετο); ἴῃ8 1,αἰϊπ ἔετο; {Π|8 Βδηβουῖξ 
Βατὶ; Ῥετβίδη βεγ, ἕω. Οοιηραΐθ 1μΠ6 αδγιηδη δαΐτεη, ζαλτεη. 

ἅ ̓ Απερείσια, σου. ΡΥ. ποαΐ. οὗ ἀπερείσιος, ον, ὁ, ἡ, τό, ρΡοδίϊο {ΌΥΤΩ 

ΓΝ ἀπειρέσιος, “ δοιηά ε55.᾽" ““Φιναϊμαῦνϊε." ᾿Απειρέσιος 15 ἃ Ἰδηρίῃθη- 

δα ἔογτῃ οὗ ἄπειρος, ν»]Οἢ Ἰαϑὲ ΘΟΠῚ65 [ΤΌΓΩ α, ἈΓΙΥ., πα πεῖρας, ροείϊς 

ΟΥ πέρας, “απ ἐπά,᾽" ΟΥ̓ “ {πιῖϊ.᾽" 

!Αποινα; ὧν, τά, ἀοουβ. ΡΙατ. πθαυϊ. ““ Α ταπβοπι." [Ιΐ ἰβ ἀββᾶ οῃ]ν 

1π 1ῃ6 ΡΙυΓΑΙ ; ἀπᾶ, δοοογάϊησ ἴο Ῥαββουῦ, ΘΟπ]65 το πῇ ἃ σΟρυ]αῖν 

πᾶ ποινή, ἀπ Τη6ΔΠ}8, “ ἐλὴπρ5 αἰϊ οπε ει α ποινή, ΟΥ Ῥεπαίίψ,᾽ 1. 6., 

“ακοη ΚΟΥ, ΟΥ̓́ΤπΞἰεαὰ ἐμετεο." Ῥοῖΐζ, Ποννυθσ, ἀθάμοαϑβ ἰΐ ἔγτοτη ἀπό, 

“ἐρεπαϊῳ ἴηι {εϊϊ,᾽) '|Κ6 1π6 αδητηδη «40 ς:διι55ε. 
Στέμμα, ἅτος, τό, ““α Πιϊει,,) τότ στέφω, ““ἰο ἐποίγοϊο,,)") “ ἐο 

ἐποοπιρα55," ἄο. (Οοπβαὶῖ ποίβ.) 
Ἔχων; Ργ68. ραγί. οἵ ἔχω, ““ἐο κανε,᾽" “ἰο Πιοϊά ;᾽) ζαΐ. ἔξω, ἀπᾶ ἴῃ 

ἩΟΙΏΘΥ ΓΠΟΥΘ ΠΟ ΌΘΠΕΥ σχήσω ; Ρετί. ἔσχηκα. 

Χερσίν, ἀαῖ. ΡΙυΓ. οὗ χείρ, σελ. χειρός, ἣ, “α παπᾶ." Ῥορίϊο ΖΟΥΠῚ5 

816 χείρεσι ἀτπιὰ χείρεσσι.--- χείρ ἰΒ ἴῃ68 οἸά 1, αἴϊπ ογτη ἀὲγ, δαυϊναθηΐ 
ἴο νοία, “1ῃ6 Ρ4]Π1,᾽ οΥ λοϊίοιο οΓ ἰδ μαπά, ἀπ οσουγτίηρσ ἴῃ 1 ΟΠ 5 
(αρ. ΟἿε., ἀε Εἰπ., ἴϊ., 8). ὙΠ τοοΐ 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴο Ὀ6 ουπὰ ἴῃ {ῃ86 

Θδηβοσ ἀσί, “ἐο ἰακε,᾽) ΟΥ̓ δεῖζε,᾽"" ακὶπ ἴο αἱρέω, ἀγρέω, ἁρπάζω, (6 
ἘΠΡΊΙ5ἢ στρ, ὅζο. 

Ἑκηθδόλου, δ6ῃ. 51ῃ5. Τη8536. οἵ ἑκηδόλος, οὐ, ὁ, ἧ, “}ατ-ἀατέϊπρ," 

"ἐ{τ- 5ἠῃοοίϊηρ ;" ἂῃ θρίπϑὲ οὗ Αρο]ῇο, ἔγοτη ἑκάς, “ αἴατ,᾽" ἃπιὰ βάλλω, 

“ἐο ἀατί." ε: - 

᾿Απόλλωνος, σ6η. οὗ ᾿Απόλλων, ὠνος, ὃ, “«4γοϊϊο,.) 50η. οὗ 1ον6 δηὰ 

Καΐοημα (οοηβυὶδ Λητοῦς, 11π6 9), δηὰ ὈτοΐΠοΥ οἵ θίαπαᾶ. Ηθ νγὰβ 

θοτη, δοοογάϊηρσ το 1]., ἶν., 101, ἴῃ Τγοῖα (Λυκία, ἃ. ε., ἴῃ 6 σΟὈΠ ΤΥ οὗ 

ἄρληι. Οὐοιαρᾶτζα {Π6 οἱὰ τοοῦ λύκ-η, Πρ᾿ὶ, ὅτι 4150 ἐμοτ-εο, ἵμα ([μ6-8), 

1:6 Οὀστηδη ἰϊοἠξ, πὰ ΟΥ̓ ἐσ). Α5 1Π6 σοὰ οὗ ΔΙΌΠΟΤΥ, ἢ 15 68}}- 

οαἂ ἑκηόόλος, ἀργυρότοξος, ὅτο.---ΡΓΟΌΔΌΪΥ 1ῃ6 πδῖηθ 15 οἵ ΟΥϊθπίδὶ 

οτἱσίη. - Ἐπ Οτοίδη ἴογτα ἴῸΥ εϊϊοβ, οὐ “1η6 ϑη᾽ (Ἥλιος), νγἂξ 

Ανείζιις ( Αδέλεος). 1. ε., Αέλιος, τ 1Π6 ἀϊρσατητηᾶ ἰηβοτγίβα (᾿Α.ξέλεος), 

ἢ αἰ ἢ νγ6 ΣΩΔΥ σοΙηρᾶγα ἴη6 οτος ᾿Απέλλων, ἴῸΥ ᾿Απόλλων, 
ἃηὰ {{|6 ΤΟΥ 4 ηἰϊίπεπι ΤΟΥ Αροϊϊπεπι, ἃ5 οἰϊθα ὈὉγ Εδβϑίαβ. 8 ιᾶνϑ 
Β6ΓΟ (ἢ ΟΥΘΗΐ21] τοοί Βεὶ οὐ ἢεὶ, ἃῃ Δρρβ)!]δίϊοη ἔῸΓ 186 ϑπ ἴῃ 1πΠ6 

ϑϑι τς ἰδησαε 985. 

ΠΉΡΕΣ ΙΣ. Σρυσέῳ, ἀαΐ. βηρ. πϑαΐ. οἵ χρύσεος, ἡ, ον, οΘοηίγαοίοα ὈΥῪ {ἢ 

Δαϊοπ ἰηΐο χρυσοῦς, ἥ, οὖν. ἙἘρῖο [ὈΓπὶ χρύσειος, ἢ, ον 

“,οἰδξη'" ἘΘΙΏΘΥ δηὰ Ηρθβιοά ὑ56 θοίῃ χρύσεος ἀπᾷ χρύσειος, Ὀτὶ 

ἶμκε 14. 
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7πὸ 15--18. 

ΠΟΥΘΥ͂ χρυσοῦς, ᾿μουρσὶι {Π|6 ἤδη. χρυσῆν ἰ8 5:1} Τουπὰ ἰπ 1Π8 Θάϊεοπα 
Οὗ 1ΠΘ ΙαἴοΥ Ροθί.---ΕὙΟ τ χρυσός, “ ροϊά.᾽" 

᾽᾿Ανά. Οοηβυὶ ποίΐρ, δηὰ α͵580 [ἰπ6 10. 

Σκήπτρῳ, ἀαῖ. βίη. οἵ σκῆπτρον, ου, τό, ““α δ8εερίγε.᾽" (Οοπβυϊὶ 

'ποί8.) 1ϑουο ἴὍττη σκᾶπτον. Βοῖῖι ἔγοτῃ σκήπτω, “το ἱεαπ ροη,᾽ ἄχο. 

᾿ς Ἐλίέσσετο, 8 5ἷπρ. ἱπηροτί, ἰπὰ. οἵἉ πηϊ 16 ἀθροποπὲ λέσσομαϊ, “ ο ἐν:- 

ἐτεαὶ,᾽" ““ἰο δεδεεοῖι;" [αϊ. λίσομαι. ΑΠΟΙΠΘΓ ἔτι οὐ [ἢ Ὑϑτῦ 5 λέτομαι : 

1 δου. ἐλλίσάμην.---ΟΟἸηρατδ (μ6 ϑηβοσὶξ τοοῖ ἐμέ, “ἴο βρθαῖ οαΐ," 
ἃηα {Π6 1,αἰΐη ἰαμά-ο" (ΡΥ εἶν 6 τηθδηΐηρ ““ἴΟ 681} ἰοιαϊψ οἢ ὁπ6 ὈΥ͂ 

ὨΔΠ16.᾽" Απὶ. Οεἰϊ., ἃ, 6), Τοσϑίμϑυ νυ 16 αθιτηδη ἰαιέ, ἀπ ΟἿΓ 

ἰοιιά. 

᾿Ατρείδᾶ, ἀρουβ. ἄυδὶ οἵ ᾿Ατρείδης. (Οοηβὶ ὑθῖβθ 7.) 

Οὗβδυνθ {πᾶΐ {Π6 8] ἃ ἰ5. αἰνναυβ 'Ιοῆσ. ΤῺΘ ἀυδὶ ἰβ ποῖ 
ΑΙ ΥΒ᾽ υ564 ὙΏΘΥΘ ὕγ ΡΘΥΒΟΠΒ ΟΥὁ {Π|η 95 8Υ6 ΒρΌκθϑῃ οἵὗὅἁ, θυϊ ΟΠΪΥ 

ὙΉΘΓΘ 500 ἢ. ν)Ὸ ΡΘΥΒΟΠΒ ΟΥ̓́ ΡΒ 816 Οἱ ΠΟΥ ΤΘΑΙΥ͂ ἃ ῬΔΙΓ, ΟΥ̓́ ἐπ ἀαπ- 

ἔηιο ἰοφιιεηιίῖ8, ΑΥ̓͂Θ. σοηβίἀθσθα ἃ5 Β0}. Ηδθποθ 1η6 Πυμηθσαὶ δύω 15 
ΒΟΙΠΊΘΕΏΘΒ ὈΤΟΌΡΗΣ ἰῃ ἰο δάἀἀ ργθοϊβίοῃ ἴὸ {ῃ6 τηθαᾶπίηρ, γῇθπ 186 

Ἰᾶάθα οἵ ρδαυ!ν βίαπάβ ἰη πϑϑᾶ οἵ δαάϊξϊοηδὶ ἀθυθιορηηθπί. ὍΤῊΘ ἔισο 

Αἰτιάδο ἃγΘ θΥΘ βυρμ!σαίοα δ ὁπ6 δπὰ {6 βαπὶθ {{π|6, Ὀθίηρσ οί ἢ 

ΡΓΘβθηΐ. 
Μάλιστα, “ πιοδὲ ο αἰϊ.") ϑαροτυ]αίίνοα οὗ {π6 δανθτὺ μάλα, “ τετι," 

κε φετῃ πιμοῖ,᾽" “ ἐχοεεάϊησίψ,᾽" ὅτο. 
Κοσμήτορε, ἀρουβ. ἄπ] οὗ κοσμήτωρ, ορος, ὁ, “α ἰεαίεν ;᾽ μἱιαταῖγ, 

ΟΠΘ ΨῈΟ ΠΊΔΥΒΙ418 ΟΥ̓ ΔΙΤΆΠ5ΘΒ. ΕὟΟΠῚ κοσμέω, “ἰο ογάετ,," “ἰο ἀτ- 
ταηρε.᾽" 

Λαῶν. Οοηβαϊθ ᾿ἰη6 10. 

᾿Εὐκνήμϊδες, νοῦ. ῥίυτ. οἵ εὐκνήμϊς, δος, ὁ, ἡ, “τοεἰ]- ργεαυεά." 

(σοηβαϊξ ποίθ.) ἙΎοτα εὖ, “ τοεἰ],)) ἀπὰ κνημίς, “ α ρτεανυε,᾽" 

580 ΟΔ}168 ὈΘοδυ586 σογοτίηρ δπᾶ ῥτοίθοίηρ' 1Π6 κνήμη ΟΥ̓ 165; ἰῃ ἵτοηΐ, 

ΠΟΤ {Π6 ΚΠΘ6Θ ἴο {Π6 ΔηΚ16. 

Δοῖεν, 8. ῬΙΌΥ. 2 δού. ορίαἰϊνθ δοῖ., σοηἰγαοίθα ὉΓ δοίησαν, 
ἴωνε 18. ἔτομῃ δίδωμι, ““1ο σταπὶ,᾽" “1Ἰο ρσῖσε;" Χαϊ. δώσω : φτοῖ. δέδωκα. 

-- ΤῊ νου δίδωμε ἀρρΘδγ5 ἰο Ὀ6 γϑἀυρ!οαϊοα ἔγοτη 1Π|6 τοοΐ Δο-, νγΐ ἢ 
ΔΡΡΘΔΙΒ ἴῃ {Π6 ἀθυγαίνθ ΤΌΥΠΙΒ, 85 α|50 ἰῃ (μ6 1,διΐπ ἀο, νυ ἱἢ ν ΐ δῆ 

σΟΙΏΡΑΓΘ ἀδάο δηᾶ ἀϊάο. 

᾽Ολύμπια, ἀοουδ. ΡΙυΓ. πϑαξ. οὗ Ὀλύμπιος, ον, ὁ, ἡ, τό, "" Οἰψηιρίαη," 

οἵ οὐ θοΙοηρσίηρ ἰο ΟἸγτηραΒ ; βαϊᾷ οὗ (6 σοὰβ 85 ἀυγο!ησ ἱμθγθοῃ, 
διὰ οἵ 16] τηδηβίοηβ ἃ8 βίδπαϊηρ ἰἤθτθ. ΕἼοτι "Ὄλυμπος, “ Οἶψηι- 
γΡιι5," ἃ ταουπίαϊπ ἰπ ΤΠ ΘΒΒΑΙΥ, οα 1Π6 πουίμθγη Τγοηιῖθτ, θᾶ τη 8 
5Ξοα, ἀπά {6 (016 ἃ δὐοάθ οὗ (ῃ6 συάϑ8.---ΟΟηβυϊξ ᾿π6 44. 

Δώματα, δοοσῦβ. ΡΙυγ. οἱ δῶμα, ατος, τό, “α πιαηισίοη,," “απ αδοᾶε" 
ΕΎΟΤη δέωω, ““ἰο δεῖ ἃ." 

[χνε 16. 

Ν ἍΝ 17 
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Τήπε 19--2.0. 
} ᾿Ἐκπέρσαι, 1 801. ἰηΐ. ἀεί. οἵ ἐκπέρθω, ““ἐο 5αεκ,᾽" “ἐο ἀεξίτουν 

᾿αδα 19. τἰϊετῖν ;" [αϊ. ἐκπέρσω. ἜΤοΙα ἐκ, “τἰέετῖψ," “Ἰλοτοιρ πεῖν," 
πὰ πέρθω, “ἰο ἀεείτου.᾽" 

Πριάμοιο, ἘΡὶο ἴοΥ Πριάμου, π6η. βίης. οὗ Πρίαμος, ““Ῥτίαπι," 50} οἵ 
1,δοιηδάοῃ, δπᾶ {π6 1δβί Κίπσ οὔ Ττου. ὙγΒθη Ἠδγου]δβ ἰοοῖ {116 
οἰἐγ ἀυτίηρσ {86 τοῖσῃ οὗ 1,δοτηθάοῃ, Ῥγίδπη νγὰβ ἴῃ 1ῃ6 ΠΌΤΩΡΘΥ οὗ 186 

ΡΓΙβοηθγβ, Ὀὰΐ ἢΪβ βίβίεασ. Ἠββίομθ γεάεεπιεά Ὠΐπὰ ἔτοτὰ σδρ ΠΥ, ἀπά 
ΠΘ δχομδηρσθᾶ, ἰπ ΘΟ ΒΘαΌΘΠΟΘ, Πἰ5. Οὐ σῖπ8] ΠπαπΊ6 οὗ Ῥοάδυοθβ ζῸΓ 
{πὲ οὗἩ Ῥγίατη, νυν ῃῖοἢ 5 σ 65 “ δοιι ἢ ,,) ΟΥ ““ ταπδοπιεά,᾽" ἴτότὴ πρί- 
αμαι, ““1ο διιψ." 

Πόλιν, δοου8. βίην. οὗ πόλις, ιος, ἧ, “ α εἰν.) ὙὍΠ6 Ἐρὶο δηᾶ Ιοπὶς 

δοηϊῖνα 15 πόλεος, δηὰ 1Π6 ε οὗ [Π6 βίϑιηῃ 15 τϑίαϊπϑᾶ ἐπ γου σἢ 811 (ῃ8 
φᾶ565. ΤῊΘ Αἴς σϑη. 15 πόλεως, Ὀαΐ ἰπ Αἰέϊς Ροοίτυ πόλεος 15 4150 
πξοᾶ. Αποίποσ Ερὶς ἴοστῃ 15 πόληος, το ---ΟΟταρατα 186 Ξδηβοσὶξ 

γφαϊᾶ, “ἃ ΒΞ: ΧΟΏΡὮΟ]α,᾽" “ἃ ΓΟΥΓ655.᾽" 

Εὖ. Ἀπ δἄνϑγθ, “"οεὶ!,᾿ “ἐπὶ βαζείψ," ἕο. ΠΕ βρθακίησ, [ἢ 6 
ΠΘΌΪΟΙ οὗ ἐς, ἃη οἷά ἙἘρίο δἀϊδοίϊνθ, τηθαηΐησ “ ροοΐ," ““ὄγατε,᾽" 
{: ποῦϊε."" 

Οἴκαδε, “ ποπιεισατᾶ,," ““ἰο οπεῖξ λοπιε." ὙΥΏΘΠ ἃ ἸΟηΡ ΡΕΠΌΪ 15 

τοαυϊτοά, οἰκόνδε ἰ5 ΘγηρΙογθᾶ. (Οοηβοὶ: ΕΙΧΟΌΤΒΕΒ ν., ρᾶσα 497.) 
Ἱκέσθαι, ἃ 8ογΥ. ἰπηῆη. τηϊά. οὗ  ἱκνέομαι, ““ἰο τοπιε,,) “ἰο αττῖνε αἱ," 

“9 φρο; [αΐ. ἔξομαι : Ὁ 801. ἱκόμην. ὙΤΠΘ γεΙῸ ἱκνέομαι 15 ΓΊΒΤΟΙΥ ἃ 
Ἰθῃσίοπρᾶ ἔοττη ΠΌτη ἕκω, ῬῬΏΙΟΝ 1αβὲ 15 [Ώ6 ΘΟΤΏΤΏΟῊ ΤΌΤΤΩ ἴῃ ΗΌΙΠΘΙ, 

ὙῈΟ ΟΠΙΥ͂ 0565 1Π6 Ῥγαβθπΐ ἱκνέομαι ὑνῖοα (Οἀ., ἸΧ., 128; ἀπὰ χΧχίὶν.; 

339). Βυΐ ἢ6 οἴθδῃ Πδ85 {Π6 ζαΐ. ἃπᾶ 2. ΔΟΥ. 

Ταπε θή: Παῖδα, ἀσουβ. 5ἴηξ. οὗ παῖς, παιδός, ὁ, ἧ, ““α οἠτα,᾽) ἃ Β0ἢ ΟΥ 

ἀδαρῃίευ. ἘΠ6 ΖΞ 010- οτος ἀἰαϊθοῖ βαϊὰ ποΐρ [ῸΓ παῖς, 

ΏΘΠΟΒΘ {Π6 Τιδίϊπ ρμετ. ΟὈΙΏΡΑΙΘ ἴΠ6 ϑδηβουῖ μέγα. 
Ἐμοί. Ἑπηρμδίϊο ἔοστη οὗ {π6 ἀδῖϊνο, 0 μοΐ, ἔτοτα ἐγώ, “".1.᾽ 

Αὖσαι, 1 80. ἱπῆη. δοΐ. οὗἉ λύω, ““ἐο τεῖεαδε,᾽" "' ἰο ὕγεε ;)" [αἴ. λύσω ; 

φεχί. λέλῦκα ; 1 δου. ἔλῦσα. 
Φίλην, ἀοου8. Βίηρ. ἴδῃ. οὗ φίλος, η, ον. 'ΤῊΪΒ δαϊθοίϊνθ ἢ85 ὈΞΌΔΙΠΥ 

ἃ Ρᾶββίυθ 5 σῃ! οδίοη, “ ἰουεί,᾽") “ ϑεϊουεα," ““ἀεαγ." Τὶ 5οοη, μον- 
ΟΥ̓́ΘΙ, ΟΔ1η6 ἴ0 Ὀ6 βοὰ 85 ἃ βυϊθβίδηϊζινο, {π {Π6 Τιαἰη απιΐδσιι5, “ ἃ 

ἐτιθηᾶ."-- ΤΠ6 ροοίβ, ἜἘβρθο αν ἩΟΤΆΘΥ, ὑ56 φίλος 85 ἃ ΡΔΙΔΡΏΓΑΞΘ οὗ 

1ῃ6 ροββθββίυθ Ῥγόῃοῦῃ, τι, {λὺ, λῖ8, ἢ 1Π0586 (Ὠΐηρβ [ἢ δὲ ΤΥ 
ΒΑΙΕΙΥ Ὀ6 ἀξββυτηθᾶ ἴο 6 ἀθδυ 10 ἃ ρΡϑύβοῃ ; δηᾶ δἵ ἰαϑί ἰξ θθοᾶτηθ ἃ 

ΤΟΡΌΪΔΥ δριπϑὲ οὗἩ ΤΠ ΠΥ νοσὰβ ουθπ θη ΠῸ δῇἴδοϊίίζοη οδη 86 ἱπη- 

ΡΙϊοὰ ἴῃ ἴϊ. 

"Ἄποινα. ΟΟΠ5Ὲ 11π6 13. 

Δέχεσθαι, Ῥγ65. ἱπῆπ. τηϊά. οὔ δέχομαϊ, ““ἐο τερεῖνε ; Ταΐ. δέξοιαι. 
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1ΐπε 320-24. 

Ῥοτΐ ρᾶ88. δέδεγμαι. ΤῊ Ιοηΐο ΤΌγπὶ οὗ δέχομαι 18 δέκομαι ; θαϊ ποὲ 
50 ἴῃ ΗομΊΟΙ.--- Βυϊἐᾶπη ἴγδοθ8 θοΐἢ δέχομαι ἀπὰ δείκνυμι ἰο 186 
ΒΆΤΩΘ τοοῖ δεκ, γνΠ1ἢ [Π6 σΟΤητηοη ποίίοη οἵ δίγείοἠίης σαί (ἀ γίφη!-λαπᾶ ὦ 
(δεξιά), ΘΙΓΠΘΥ ἐο ροῖηπέ, ἃ8 ἴῃ δείκνυμε ; ΟΥ̓ῚΟ τοείσοηιε, ἃ8 ἴῃ δέχομαι. 

.Ἱπκε οι, Αζόμενοι, ῬΥ68. Ρατί. τά. οὗ ἄζομαι, “ ἰο τενετεηοε,᾽" 88 ἃ ἀ6- 
Ροηθηΐ γϑῦρ. ΤῊΘ [ΌΓΠῚ ἄζω ἈΒΌΔΙΥ, ἃπὰ ἴῃ ΗΟΙΊΟΙ 8]- 

ΥΥΔΥΒ, ΔΡΡΘΔΓΒ 885 ἃ ἀσίδοςνϑ. Ἢ 5 

Διός. Οὐοπβυὶὲ ᾿ἰπ6 δ. 

Ἑκηθόλον. Οὐοηβυϊὶ ᾿ἰπθ 14. 

᾿Απόλλωνα. ΟὈΟΠΒΌΪ Πἰπ6 14 

ὉΩ ΩΝ Ἔνθα. “. Τλετειιροπ." Αἡ δᾶνϑιθ οὐ θοίἢ {ἰπη6 δῃηὰ ρίδοθ. 
᾿ΕΎοΙ [Π6 ργδροβίτοη ἐν. 

᾿Επευφήμησαν, 8. ΡΙυΓ. 1 8Δ0Υ. ἱπάϊο. δοῖ. οὔ ἐπευφημέω, “ἐο δλοιὲ α5- 
86ηϊ,᾽ ΟΥ̓ “ αρρίαιι56." ἙΎΟΙΩ ἐπί ἃηα εὐφημέω, ““ ἰο αρρίαιιᾶ.᾽" 

ν Αἰδεῖσθαι, Ῥγ65. ἰπῆη. τηϊᾷ. οἵ 1ῃ6 ἀδροπθηΐ αἰδέομαι, “το 
ἴαμα δὶ γευέγεηοο,᾽" “ἰο τεϑρεοῖ ;)" αἴ. αἰδέσομαι (ροθίϊο -ἔσσομαι ἀπὰ 
8180 -ἥσομαι) : Ῥοτῖ, Ρ455. ἤδεσμαι : 1 ΔΟΥ. ρᾶ55. ὑδέσθην : 1 8ογ. τηϊὰ. 
ἠδεσάμην. ΤῊΪΒ 1α51 8 1|{Π|6 υβϑὰ δχοθρί ὈΥ 1η6 ροθίβ. Αῃ οἱἹὰ Ερὶς 
ΡΓοβθηΐ 15 αἔδομαι, νΥΪΟ ἢ ΟΟΟῸ͵Β οὔθη ἴῃ ἩΟΠΊΘΓ, ἀπά ὁπ66 ΟΥ̓ΐννῖοΘ 

ἴῃ {Π6 ἱγασὶο Ὑ [6 γ5. 
Ἱερῆα, οου8. 5Βησ. ΕΡΙσ ἀπὰ Ιοηΐς (0Υ ἑερέα, ἵγοτη ἱερεύς, ἕως, Ἐρία 

ἀηὰ Ιοηΐο ἦος, ὁ, “α ργἱεδὶ.᾽"" ῬΤΟΙΏ ἱερός, “ἐ βαργεῆ.᾽" 

᾿Αγλαά, δοσαβ. ΡΙυγ. ποαΐ. οὗ ἀγλᾶόδς, ἤ, ὄν (ἀπ 4150 ὅς, ὄν, ἱπ Τῆε- 

ορηΐδ, ἀπὰ Εἰπτίρ.,) Απάτ., 135). “δρίεπαϊα,," “ δΥιΠἰαπὶ,᾽" “6 δεαμεϊ ζεῖ," 

ἄς. [15 δὴ οἱὰ Ἐρίς δπὰ 1ὐὐγῖς ννοτὰ, δοίη ΟὨΪΥ Του πὰ ἐννΐοθ ΟΥ 
τη γῖσθ ἴῃ Αἰτὶς ροείβ, ἀπὰ 8 ακίη ἴο αἴγλη, “ [ιδίγε,") “ σἰἑίεν,," ὅτο. 

Δέχθαι, Ἑφὶς 5Βγποοραίθβά δογίβὲ οὔ [Π6 ἰηβηϊίνθ, ἔγοπ δέχομαι, “ ἐο 
γερεῖυε." Ταυς, ἐδέγμην, ἔδεξο, ἔδεκτο : ἰηῆη. δέχθαι : ἱτηρογαῖ. δέξο. 

ΤΠ656 βυποοραΐϊθα ρᾶββίνθ δουϊβίϑ ἃΤ6 [ουτηθαᾶ ΠΤΌτα [86 5 ΤΡΙΘ ργθβθηΐξ 

οὗ 1Π6 γϑυὺ ; ἃηᾶ, γΏΘη 1Π δὲ ργθβθηΐ 18 16 ΟΠ6 π᾿ ΘΟΙΏΤΏΟΠ 086, [ΠΟΥ͂ 

816 ἀἰβιϊη σι βηῃδα ἔγότη 1Π6 ἱπηροτίδοϊς δηᾶὰ 1η6 τηοοᾶβ οὗ 6 ργδβθηὶ 
ΤΩΘΥΘΙΥ ΟΥ̓ 1Π6 ΒΥΠΟΟΡΟΘ. Ηθδποθ ΠΟΥ͂ Δ΄Θ ΘΧΔΟΙΪΥ Κ 16 ρΡογίδοϊ 

πᾶ β]υρογίδοι μᾷ55. οὔ {ῃοβ6 σϑυῦβ, θὰΐ νυ ποὰΐ 1η6 τϑαυρ!οαϊίοη ; 
ἃΠὰ ΓΩΔΥ͂ ἐΠΘΥΘΙΌΓΤΘ 6 οσοτηραγδά, θὰ  τημδέ ποΐὶ Ὀ6 σοπίουπαάοα υυΣῖτὰ 
τθτη. ἿΙπ τηθδηϊηρ, νυ ΘΠ Υ δοίΐνθ, ραβϑῖνθ, οὐ τηϊἀ]6, 1ΠΘΥ͂ (οἴου 

1Π|6ῚΓ ργθβοηΐ ἴῃ μᾶς; δπὰ 1Π6 0 Ὀθοης ΟΠἸΥ͂ ἴο 1ῃ6 οάδβὲ ρουὶοάβ οἵ 

1η6 Ιδησυασθ. “Ββιείηιαπη᾽ 5 Ἱττερ. Ῥετὺϑ, Ρ. δ0, »οί., εἄ. ΕἸδλϊαζε.) 
᾿Αγαμέμνονι, ἀαϊ. βίηρ. οἵ “Ἀγαμέμνων, ονος, ὁ, “ Αφαπιεπιποη,᾽" 508 

οἵ Ρ)βίῃβπθβ δηὰ Ὀγοίῃου οἵ Μϑπϑίαυβ. Ηθ νὰβ Κίπρ οὔ Μγοθπᾶ 
ἃηά σοτηηδπάου οἵ ἐμ αγθοίδη ὍγΟ68Β ὅᾧ ΤΙΟΥ ΟὐῃΒοϊ δυοὶθ 
Ατρείδης, ᾿ἰπ6 7. 
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Ὶ ᾿: 14πὸ 234-20. 

ὺ Ἥνδανε, 8 5ἰηρ. ἱτηρογῇ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἀνδάνω, “ἐο ρίεαξε;" ζαϊ. ἁδήσω: 

Φ νεσΐ. ξᾶδα : ἃ ἀογ. ξᾶδον, ΤΟΥ ὙΠ ἢ Ἰαβὲ ΗἩΟΠΊΘΥ 85 βοιηθιϊπηθ5 (6 
ΤΏΟΤΘ Ρορίϊο ἔουτη εὔᾶδον, Τοτ 1Π6 αἰσαιητηδίθα ἔνξαδο»ν. ΓΘ Ιοηΐς 
ἑάνδανον, ΤΩ ΟΥΘΟΥΘΥ, 15 {Π6 βίγιοἱ ἩογηΘΥΙς [ΌΥΠὶ οὗ [Π6 ᾿τηροτίδθοι [{- 

56}, βανίησ ὕὈθθη νυ θη, ὈΘίογθ (ῃ6 ἀϊβαρροάγαποα οὗ 16 ἀϊσατηγηᾶ, 
ξ,άνδανον. ; 

τς θυμῷ, ἀαΐ. βίηρ. οὗ ϑυμός, οὔ, ὁ, “ ει βοιιὶ. ΟΌΒΘΙΥΘ {Π6 ἀἰβδυθηοθ 
“ἴῃ φυδητν Ὀδίνθθη 1Π15 ϑῦμός, ἀπὰ ϑύμος, ουὅ, ὁ, “ ἰλψηιε." Απᾶ γεῖ 

1Π6Υ θοΐἢ νου] βθϑῖη ἴ0 ΘΟΠ16 ἔγοιη {ἢ 6 58 6 5ΟΌΧΓΟΘ, ΠΑΙΊΘΙΥ, ϑύω, ἃ 

γϑτῦ ᾿ηἀϊοαίν οἵ υἹο] πὶ τοί! η ἴῃ σΩΠΘΓΑ], ν᾽ Π]Οἢ 15 1156] ακίη ἴο 16 
ϑδηβοσιζ τοοῦ ἀλε, “ ἴο δσίίαΐθ." Τῆυ5, ϑυμός, “ ἐλε 5οιιϊ,᾽" τοῖδυβ ἴοὸ 

1168 5θδΐ οὗ βίτοηρ (ξϑ]ηρς ἃπὰ ραβϑβίοῃ ; ὑγ} 116 ἴῃ ϑύμος, “ἐλγηιε," 6 

868 Ἰυγκίηρ [ῃ6 ἰάδα οὗἁὨ νΔρου τρί Ὁ ἀβοθπάϊησ, γτὴθ πανὶ Ὀ66Π 

ΘΟΙΏΠΊΟΙΪΥ͂ υ564 ὈΥ 1Π8 ἀηοίθηΐβ ἴῃ ζυτηϊσαίοηβ, ἀπ ὰ οἴΐθη ἃ5 [6] ἴῃ 

Βδου ῆσαβ, (η6 ὑὈγυβηννοοα οὗ {Π6 ρῥΙαπί πανὶ ὈΘΘη δρΙὶου  ὰ [ῸΓ 15 

Ἰαϊξθυρυγροβθ. ΟὈΙΏΡΑΙΘ [Π8 1,ἴ]η ἐεέηι5. (οπαίάδοη 5 Νεῖσ Οτα- 

ἐγψίμι5, Ρ. 582.---ἰ οἱέ, Εϊχπιοὶ. Ἐογϑβοῖι., ν0]. 1.. Ῥ. 211.) 

᾿Αφίει, 8 βίηρ. Ερὶο ἱπηρογί. ἰηαϊσ. δοΐ., γοτὰ ἀφιέω, Ἐρὶο δἀηὰ 

[νῈ 25. τομὶο ζοστη ἴοτ ἀφίημι. Τὶ νψαηΐβ {Π6 δαρτηθηΐ, [15 θείης 
οἴη ομἰ 64 ἴῃ [μ6 ΕΡΙΟ πὰ Ιοπὶο ἀἰαιϊθοίβ ; {Π6 ζ0}} ἔογπι νυ 188 

δυστηθηΐ νου] θ6 ἠφίει ---ΟὈΞοῦνο [Παΐ ἴῃ {Π6 Ἐρίο, Ιοηὶς, πα Ὠυγῖο 
αἰαϊθοῖβ, [ῃ6 [ῸΓΠῚ5 ἔγοπὰ γτὺβ ἴῃ ἕω ἀπ ὅω ἃΤ6 Οἴζαη διρὶουθὰ ἴῃ 

16 2 πὰ 8 Ρ615. βίηρ. οὗ {Π6 ργαβεπί δπὰ ᾿ηροσίδοϊ, ἰπβίθαα οὗ ἱμο58 

ἔτοπ γ 5 ἰῃ με. (Κἄλπεγ, ᾧ 202, 2.) 

- Κρατερόν, ἀοου8. βίπρ. πουΐ. οἵ κρατερός, ἄ, ον, “ δἰγοηρ,," “Ῥοισεῦ- 
{1,9 ὅπὰ ἤθποθ “ λαγϑὶι,." “ λατά- ιεατέεα," “ τοισὶ." ἘἙΎΟΠι κράτος, 

“ἐδίγεηρί," ἱῃτου ἢ κρατέω, “ ἰο δὲ δἰτοηρ,᾽)" ὅζο.---Οὔβουνθ {μαΐ κράτ- 
ος, ῬοΘίΙο κάρτ-ος, ἈΡΡΘΑΓΒ δκίη ἴο {π6 Οϑιτηδῃ “ λατί,᾽" ἂπὰ ἘπρΊ 5} 
{᾿ ἐλατὰ." 

Μῦθον, ἀ΄σοι. βίηρ. οἵ μῦθος, ου, ὁ, ““α τρογὰ," ““α πιαπάαίε,᾽" ὅτο.--- 

1 μῦθος νᾶ5 ἴῃ ΖΞ οἸϊο μόθος, ἃ5 νγα βπὰ [ΐ ἀββοσίθα, γγ6 ΤΊΔΥ ἔγᾶσθ Δἢ 

ΘΠΔΙΟΡΎ Ὀαΐνγθθη (ἢ ννογὰ δηὰ [Π6 ἘΠΡΊ 5} ““πιοιμίλ." Βαϊ σοηΒῸ]Ώ 
Βυϊττηδπη, αὐ ϑελοὶ. τη Οἀ., χχὶ., 71, Ρ. 682. 

Ἔτελλεν, 8 5Βίης. ᾿ηροτῖ. ᾿πάϊο. δοῖ. οὗ τέλλω, “ἐὸ πιαζε ἰο ατγῖδε,᾽" 

“10 οαἰὶ ἔπίο ετιδίεπος,᾽" " ἰο πιακε.) ἨἩδποθ ἐπὲ μῦθον ἔτελλεν, “ΗΘ 
τη846 (ΟΥ̓ υἱίΘγ6 4) ἃπ ἱπ]πηοίίοη Ὀ651465,᾽ ὁ. 6.,) “6 δἀάρᾷ ἱμῃουθαπίο 

8η ἰπ]υποίίοη :᾽ ζαΐ. τελῶ; 1 ΔΓ, ἔτειλα.---ΑΚίη ἴο 1Π6 ϑ'ηβοσὶξ εἰ, 

“0 πιοῦε,᾽) ““ἰο ατῖξ6." (Εἰολλοί, Ῥετρίεϊοῖι.., Ρ. 209.) 

Μή. Ααἀγουγῦ, “ ποί." ὕ8οά ἰπ οᾶ565 ΏΘΓΘ {Π6 πορσαίϊνθ 

ἀδθρθηᾶβ ἢ 5ΒΟΠΊΘ ργθυϊοῦβ οοπαϊιῖοη δἰ Ὶ δχργαββϑᾶ οἱ 

ἱπηρ] θά, 116 οὐ ἀθηΐθ8 ΔΌΒΟΙΘΙΥ ἀπά ἱπᾶάθρθη θη Υ.---ἰς 15 ὙΘΥΥ͂ 

ἴχλκε 26. 
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14ηὲ 36--28 

[ΓΘ ΘΠ οιηρὶον θὰ ἴῃ οἸα 565 σοηίδίηΐηρ ἃ εοηιπιαπά, εηίγεαίψ, ἰραγ ἢν 
ἵηρ, ΟΥ̓ ΘΧΡΥΘΒΒΙΩΡ ἃ τοῖσδ ΟΥ̓ζεατ; ἴῃ ΜΟΙ σα865, κ τη6 1, 
πε, ἰδ βία πἀ8 ἢγβὲ ἴῃ ἃ βοηΐθῃςο.---Μη 4150 ΔρΡΡΘΔΥΒ 88 ἃ σοηγεινίϊοη, 
“ἐἐμαὲξ... ποῖ, “ἰε5ι.) (Ἰναἰῖη π.)---ἶἰῦ 15. 4150 υϑθὰ 85 δπ ἐπίεστορα- 

ἐΐσε: 1. Τῇ ἀϊτθοῖ αυθβίϊοηβ, νυ τ 841} οα565 οὐ 16 ἱπάϊοαϊγθ ; θα, 

Π|Κ6 1η6 1,διϊπ πῆι, ΤΩΟΒΊΥ ΥΏΘΓΘ ἃ ΠΟΡΔΙΪΥΘ ΔΉΒΥΓΘΙ ἰ8 Θχρεοίοὰ ; 

85, ἦ μή που φάσθε ; ““Ξιτγεῖν ψε ἀϊά πο δα" ΜΝ ΒοΥΘὰΒ νυ ἢ οὐ ἴῃ6 
ΔΠΒΘΓ ΘΧρθοϊθα 15 δῆϊγτηαῖνθ. 2. [ἢ ἱπάϊγοοϊ φαρβίϊοηβ, ΟΥὁἩ ΒΘ 
ΔΠΟΙΠΘΓ 5 ΠυΘβίοη ἰβ8 τορϑαϊθα, μή 18 υϑοὰ ἴπ ἃ 56η56 1Πδῖ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 
ταπαογθὰ ΟΥ̓ τολείλεν.---ΤῊ6 1, Α1]|Π πὸ ἀΡΡΘΔΥΒ ἴο 6 ΟΠΪΥ͂ ἃ ἀἰαἸθοῖο 

ΥΑΤΙΘΙΥ οἵ μή. 
Τέρον, νος. 5Βἰησ. οὗ γέρων, οντος, ὁ, “ἀπ οἷά πιαπ."---Ασσοτάϊηρσ ἴο 

Βομδιάβοῃ, γέρων 15 ἀκίη ἴο γέρας, “1:6 ΡΥ ΠΟ σ6 ΟΥ ῬΡΘΟΌΪ ΑΓ οἷ οὗ ἃ 
ΡΘΙΒΟῚ ἴῃ δυ ΠΟΥ Υ,᾽ 1. 6., [η6 ἢτγβι Βῆδτα οὗ τῃ6 ὈΟΟΙΥ, ἀπὰ 50 ΨΌυίἢ. 
Ηδμῃ68 γέρων (ἱ. 6., γέροντ-(), ἃ ῬΕΥΒΟΠ ΠοΟΙάϊηρσ Βα οἷ τίν] σ6 δηᾶ δὰ- 
ἘΠΟΥΙΥ ; δῃ ΘΙΔΘΥ ΟΥ̓ ΤΟΥ. ΤῊΘ 58Π|6 ὙΤΙΘΥ {ΠῚ ΠηΚ5 ἰΠδξ γέρων Πᾶ8 
0 ΔΗ Παίθνου νυ ἢ γῆρας, “ οἰά ασε." (Νεῖισ Οταίΐψϊις, Ρ. 3716.) 

Ὁ. Κοίλῃσιν, Ἐρὶς ἀπά Ιοπὶς ἀαΐ. Ρ΄ατ. ἔδιη. [ὉΓ κοέλαις, ἴτοτη κοῖλος͵ 

η, ον, “ κοϊϊοιο.""--- ἰΟΟὐτηρατθ 1ῃ6 ΟΙά Ηρ αθιτηδη λοὶ; 1}:6 Ἰαΐδυ ᾿ 

λολὶ; ὉὰΓ λοίϊοισ ; 106 1, αἴϊη οαἴ-ιιπι, ὅτα. 

Νηυσί, Ἐρὶς ἀπά Ιοπὶς ἀαΐ. ρἰατ. οὗ νηῦς, νηός, ἡ, ““α 851." Οοη- 

ΒῈΠ 1π6 12. 

Κιχείω, ργ65. βυδ)]αποίίνο, Ερὶς ἔοστη [ῸΓ κεχέω, ὥ, ἵτοτη κεχέω, ἃ 
Βυρροβαὰ ἔογη οὗ [6 ργθβθηΐ, δπᾶ ἱακίηρ (Π6 Ρίδςο, ἴπ 1η6 ἴὍττηβ ἀθ- 
τίνα ἔγοπι ἰζ, οὐ 1Π|6 Τόσα σοϊητηοη κεχάνω : ζυΐ. κεχήσω. (Βιμίπιαπη, 

Πτερ. Ῥετῦϑ, Ρ. 1417, εἄ. ΕἸἰδΙακ6.) --- υιελωαχαι,, {«, 

Δηθύνοντα, δοου8. Βίηρσ. Οὗ ΡΓ65. ρΡαγί. δοῖ, οὗ “0 
ἀεῖαν," “1Ἰο ἰαττῳ ;᾽" [αἱ.--νῶ. ἘΎοΙΩ δηθά, “Ἰοηρ,)" “οΥ α 

ἰοηρ' ἐϊηιε.᾽" 
᾿ Ὕστερον, “ ἠετεαζίοτ,᾽)" “ αὔιετισατά ;)" δαουβ. βίησ. πϑαυΐ. οὗ ὕστερος, 
α, ον, “{λε ἰαίξίογ,᾽" ““Ἰαίεν,,"" “ Ποϊϊοισῖηρ,᾽" ἰΆΚθη δάνθγθ δι !γ. 

Αὗτις, “ αραϊπ,᾽ 85 οὗὨ [ἰπ|6 ; “δαοῖ," ““δαοῖ αραῖΐπ,᾽ 88 οἵ ρΙδοθ 

[οπὶς δηὰᾶ Ἐρὶο ἴΌγτη ΤΥ αὖθις.----Α, ἸοηστΠοπρα ἔογτη οὗ αὖ, νυν] ἢ γὩ]Οἢ 
ἴδ ἀστθα8 ἰῃ τηοϑβὲ βί σῃῆσδί! 8. 

Ἰόντα, ἀ6οιι5. βίησ. Ρὑγ658. ραγί. οὗ εἶμε, “ἐο φο,᾿"") ““ἰο δοπιε." Ἐρῖα 
ἴαι. εἴσομαι (ἱπ 186 5᾽ σηϊβοδίίοη “ ἐο λαβίεη᾽᾽)); 2 Ρϑσί. ἤϊα. 

᾿νε 38. Μή. Οοηβυὶέ Πἰπ6 26. 

Νύ. Ἐρίς δπὰ βῃοτίθηθα ἴοστῃ οὗ {π6 ποι ἐσ νύν, ἀηὰ Θαυϊναϊθηξ 
10 οὖν, ““ἐλεγεξοτε,᾽" “ ἐπεγεαροη,," “ ἐπ ἰδλαὲ εὐεπί." (Οοπηβοϊ ποίθ.) 

1οι. Δα οποϊϊεῖς ραγίῖοὶθ, βίτ ΟΥ̓ πη οἰὰ ἀδίϊνθ, (ῸΥ τῷ, “ ἐλεγέ- 
ἤρετο," “᾿' σοποτάϊηρὶν ;) οἵϊαπ 3150, βουυΐίης ἴο βίγθησιῃθη δι Ἀ856Γ- 

ν᾿ Ἴακχε 27. 

. νυν 
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1ὴπεὸ 28--80. 

τἰοη, ““ἴμ ἐγ, τπὶ τεαϊιν,᾽ “τετῖϊψ." --ῖ ὙΘΙΥ οἴθη βεῖγθβ ἴο 
Βίγαπσίμθη Οἵ Ὶ ρδγ 6165, νυ] Οἢ ἰδ ἀΒΌΔΙΙΥ {Ό]]οννβ ; 85, γάρ το! γέ 
τοι, ἤτοι, καίτοι, χα. ; Ὀὰϊ ΒΟΙηΘΕΪΓη65 τοὶ 18 Ρυϊΐ βγβί ; 88, τοιγάρ, 

τοίνυν, ἄος. 

εὖ Χραίσμῃ, ἢ Βἰηδ. 2 Δ0Υ. 508]. δοῖ., ἃηα δββίσιιθα ἴο χραισμέω, ἃ ὙΘ1Ὸ 

πὸΐ υξοᾶ ἱπ {Π6 ργδαβοηΐ, θὰ ΟΠ]Υ ἴῃ σογίδϊ ἢ ΤΠΘΓΘΙΥ ΕΙς ἔΌττηβ ; ζαϊ. 

χραισμήσω ; 1 80Υ. ἐχραίσμησα ; Ὦ 8Δ0Υ. ἔχραισμον..--- ΘΕ ΥἹΟῚ 5ρθδκ- 
ἴηρ, ““ἐο τισατά οἵ" Βοτηδίπίηνσ ἀδβίγαοίν ἤγοπι Οη6, {{κ6 ἀρκέω, ν ἢ 
1π6 δοουβ. οὗ [06 ἐλήπρ' ἃπᾶὰ 1ῃ6 ἀαΐ. οὗὁὨ 1Π6 ρεγϑοπ; Ὀὰϊ ἸΏΟΥΘ ἔτα- 
4, ἢ 1Π6 ἀδίϊνα οὗ ἴΠ6 ῬθΥβοη ΟΠΪΥ͂, ““ἐο ἀφίεπα" ΔΠΩΥ ΟΠ6; 

“εἰρ κεῖ, ““ἰο »τουε οἵ αναϊὶ,᾽ ἄζο. Τη {Π6 Ργαβθηΐ ρᾷββαρβ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 
1 15 ὈΘΓΤΟΥ ἴο ΒΌΡΡΟΞΘ {Π6 ἀαίϊνθ ὑπάδγείοοα, ἔμδῃ ἴο τμ8 ΚΘ τοὶ βίαπα 

ῸΓ σοΐ, ἃ5 ΞΟΠ ἀο. 

Θεοῖο, Ἐρία δπᾶ Ιοηὶς (οσ, δοοοτάϊησ ἴο {Π6 στατηγηδτίδηβ, Τη6558- 

4} (Ὁγπὶ οὗ ϑεοῦ, σ6ῃ. 5Βίηρ. οὗ ϑεός. (Καλπεγ, ὁ 210, 23.) 

Λύσω, Ταΐ. ἀδοἴ. οἵ λύω, ““ἐο τείεαξε,.") “0 ἤγεε."--- ΟΌΞοΥνΘ 
ἴανε 99. 1ῃαϊ [6 δοίῖνβ ΠΘΥΘ Τ δ 5 ἴ0 ἃ ἔγθϑίησ ἔῸγ αἀποί εῦ, ΠἩΆΤΩΘΙΥ͂, 

10:6 τηδ  ἀ6 ἢ Ἶ5 ΓᾺΠΘΥ ; ὅπ ΘΟΠηΞΌΪ {1π6 18, 

Πρίν. Αἀνοτὺ οἵ {ἰπ|6. ““ ϑοοπεν,," “δείοτε,,) ὅσ. ῊΘ ὭΟΥΙΟ ἔοστη 
5 πράν, ακίπ ἴο [Π6 ϑ'δηβουὶ » γα, “ ὈΘΙΌΓΘ.᾽" 

Μίν. Ιοηϊς δοουῦβ. βίηρ. οὔἢ6 ργοβοῦπ οὔ [86 [γα Ρϑύβοῃ, ἱῃγοῦ ἢ 
811} σβηάθβ ; 8ἃπα 50 007 αὐτόν, αὐτήν, αὐτός ΜΌΟΥΘ ΤΑΤΘΙΥ ΤΟΥ αὐτούς, 

αὐτάς, αὐτά. Τη 16 ργαβθηΐ ρᾶββαρθ ἰΐ βίδηδβ [0 αὐτήν. ὙΤΠ6 Ῥουὶο 

δηὰ Αἰτῖο ἔουτη 15 νίν, Ὀὰϊ 1ὸ 15 ΠΘΥΘΥ θὰ ἰῃ Αἰἰΐο ρΡγοβθ. ΗομηοΥ 

᾽01Π5 μὲν αὐτόν, ““ ἀἴπι πιεῖ ξ᾽" ΤΩΘΥΕΙῪ 85 ἃ 5ΙΤΟΠΡΈΓ ἕἴοττα (1|., χχὶ., 
245); θαϊ αὐτόν μιν 15 γα ἤδΧΙγνΘ, “ ὁπε᾽5 εἰ ξ," ἴου ἑαυτόν. ΤἼΘ ἔοτηβ 

μίν ἀπὰ νίν ΒΘΙΟΠΡ τηδη ΓΘΒΕΥ ἴο 1ῃ6 5ατὴθ βίθπι υυἱ ἢ ἔν, ΔΠΟΙΠΘΙ 

ἕοτπι οὗ {π δοουβαίίγθ (οοιραγθ Ηθβυοῃίυβ, ἔν : αὐτόν, αὐτήν, Κύ- 

πριοι), ὙΠ ΡΟ ἢ νγ6 ΓΠΔΥ͂ ΘΟΙΊΡΑΓΘ ἴΠ6 οἱὰ 1,[ἰπ ἐπὶ πὰ ἐπὶ ΓῸΥ 

ἐμτι, ὙΥὨΪΟὮ ΟΟΟΏΓ ἴῃ Εδβίυβ (Εχοετρὲ. Ῥαιιὶ. Πῖαε., εἀ. ΤΣ πάεγιαηη, Ὁ. 

36 δηὰ 58), ἀπὰ εἰΞὸ {η6 Ἐπ ρ ἰὴ ἀΐπι. 

Τῆρας, γήραος, τό, “ οἰά αρε.") Ὁποοπίγαοϊα ογτὰ οὗ [ῃ6 σοη να, 
γήρατος (Αἰτῖο φαη. γήρως), ἀαΐ. γήραϊ (Αἰτσ γήρᾳ). --- ΑΚίη ἴο 16 
Θδηβουῖξ τοοῖ 72 (7ατά), ““ἐο τσέαῦ αἰοαν." (οπαϊάδοπ᾽ 5 ΝΝειο Οταίψίιις, 
Ρ. 376.) 

Ἔπεισιν, 8 Βίηρσ. ΡΓ65. ἱπᾶϊο. δοῖ. οὗ ἔπειμε, “10 εὐηιεὲ ὠροη,᾽" Μ τ 

ἃ ζυΐατθ 5 σηἰβοαίίοη, νυ ἢ εἶμι, “’ ἐο ρο,᾽" ἃπᾶ 118 σοτῃροιπάβ, Θοῖῃ 

ΠΊΟΠΪΥ͂ ΠᾶΥ ἴῃ Αἰτς, πὰ οσοαβι ΟΠ ΔΠΥ ἰπ ἘΡὶο δηὰ Ἰουίο. 

᾿ Ἐνΐ, ἴῃ Ηοπιθτίο ασὐθοκ δη δάνϑυῦ, δίϊθγνγασὰ ἃ ΠΥΘΡΟΒ) 

ἴαχε 90. τοι ; ΕΡὶο ἔοττα ἴῸΓ ἐν. 

"᾿Ασγεῖ, ἀαΐ, Ββίησ. οὗ Ἄργος, εος, τό. (Οοπῃβαϊ ποΐθ.) 
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1ὴπε 80--.3. 

Τηλόθι. ““ατ,᾽"" “αἱ α ἀϊδίαπεε." Αἀνοτὺ οἵἉ ρ,866, ἴτοπι τηλοῦ, 
“αἰατ." Οοπδβυϊὶ ΕΧουγβὰβ ν΄, Ρ. 427. 

Πάτρης, θη. βἰμῃ. οἵ πάτρη, ης, ἧ, “ α παίῖοε ἰαπὰ,᾽" Ἐρίο οὐ ξῶυίο 

ἴον πάτρα, ας, ἧ. ΤλιΘΓΔΙΙΥ, “ ΟΠΘ᾽Β }αίλεγ-ἰαπὰ,᾽" ἴτοτῃ πατήρ, “ἃ 
ζαΐλεν." ᾿ 

Ἱστόν, ἀοου8. βίηρ. οἵ ἱστός, οὔ, ὁ, “ἠδ ἰοοπι." ῬΙΟΡΘΥ͂Υ, 
ἴανε 81. 1η6 δαγ ΟΥ̓ δεατι οὗ 18 Ἰοοπη, νυ ἢ ϑέοοὰ ὠρτὶ ἠέ, ἱπβεθαὰ 
ΟΥ̓ ᾿γἱπρ᾽ ΠΟΥΪΖΟΠΔΠ]Υ, 85 ἰῃ τηοάρθγῃ Ἰοοηβ. Ηθποθ ἱξ οοῖπθβ ἔγοτω 
ἴστημι, “το ρίασε,)" ““ἰο 8εὲ πιρ." ΤΠ σϑυθ σαὶ Ἰοοτὴ ἰβ 81} υβοὰ ἴῃ 

Ιπάϊδ; ἃ5 8150 αἱ {π6 αὔθ ἢ τηδηυΐαοίοτυ. 

᾿Εποιχομένην, δοου8. 5ἰησ. ἴδγη. ργθ8. ρασῖ. οὐ 1η6 τηϊἀ]θ ἀθροπθηὶ 

ἐποίχομαι ; ἴαΐ. ἥσομαι, ““ἰο ρὸ ἰοιραγά,᾽" “ἰο ἀρρτοαοῖ,," δπὰ, τα 
ἱστόν, “ἰο ρ»ὶν."" (Οοηδβυ: ποίθ.})---ΕἼοτα ἐπί, “ πιπίο,᾽" ἀπὰ οἴχομαι, 
ἀεγρὴ δ .᾽"} 

«ὖς Λέχος, ἀσΟα5. Βίηρ. πϑαϊΐ, οἵἉ λέχος, εος, τό, “ α εομοῆ." ῬΎΟΙα λέγω͵ 

“ἰο ἰμϊ ἰο 5ἰθερ," ““1ο Ῥμὲ ἰο δεά.᾽" 

᾿ ᾿Αντιόωσαν, δοσυ8. Βηρ. ἕδγη. ρὑυ68. ρατσί. οἵ ἀντιάω, ἃπὰ Ἰδησίῃδπ- 
δᾶ, δοοογάϊηρ τὸ 1η6 Ἐρὶσ ουδβίομῃ, ἴτοτῃ ἀντιῶσαν. ΤΠαΒ, ἀντιόων, 
ἀντιόωσα, ἴογ ἀντιῶν, ἀντιῶσα. 'ΤῺΘ Ἰϊέοτα!ὶ τηραπίηρ οἵ 1ῃ6 νϑυὺ 18 

“ἐρ πιεεὶ ιοἵἱἢ,"" χα. ; πὰ {6 πῸ6 γγχὸ μᾶνθ διηοηρ 1ἴῃ6 ΒΘΟΟΠΟΔΤΥ 
Τηθαπίη 5, “(0 διιδῳ οπε᾽ 5 δεῖ Γ υσἱιλι,᾽") “1 ἀγταηρε,᾽"" “ἰο Ῥγέρατε,," ὅζο. 
(φοπβυϊδ ποίθ) ; ἔαϊ. ἀντιἄσω; 1 801. ἠντίᾶάσα. Οὔβοτγθ. {Π6 βιοτί 

ΡῬΘηυϊ: οὗ {ῃ6 Ταΐῦγ πὰ δογίβί, 80 {μαΐ {Π656 ἴθη868 θϑίοηρς δα. ΔΗ͂ 

ἴο ἀντιάω πὰ ἀντιάζω. 

1κνὲ 82. Ἴθι, 2 ΡΕΓ5. βίησ. ργβ8β. ἱπηρδγαίϊνϑ οὗἉ εἶμε, “ἐο φο.᾽ 
᾿Ερέθιζε, ἃ Ῥ6Υ5. βίη. ρΡΓ65. ηραγαίϊνθ οἵ ἐρεθίζω, “ἰο γτουοῖε ;᾽" 

Γαΐ. ἔσω, Αἰεῖο ἐῶ ; Ροτί. ἠρέθικα. ἘΥΘαμπδπίαιϊν ἔοστα ἔγοτα ἐρέθω. 

Σαώτερος, Θοτηραγαίίνο οἵὗὨ σάος, “ 5α[2. ὙὩΤΠ6 ροβίτἶνθ, ἴῃ ἔδοξ, 8 

Τουπὰ ΟὨΪΥ ἴῃ 1Π6 σοηίταοίοα ἔοττη σῶς, σῶν, ὁ, ἧ,τό. ΤῊΘ ἴοττα σῶος 

15 ἃ Ἰθϑησίμεπθᾶ οὁη6, ἃηᾶ ροβί- Ηοιηθσίο. 
Κε. Οοπηβαὶ ποΐθ. 

Νέηαι, ὦ Ῥ6Υ5. Βίησ. Ργ65. 500]. οὐ 1ῃ6 τηϊἀἀ1]6 ροθίϊς ἀθροπθπὶ νέο- 
(αι, ΠΔΙΏΘ]Υ, νέωμαι, νέηαι, νέηται , ὮΘΏ6Θ νέηαι 15 ΤῸΓ νέῃ, 1ῃ6 ἸΔ΄θ6 Υ 

. ἔογη ; ῬΏΘΥΘΑΒ [ἢ6 Θδγ οβὶ ΤΌστὴ νγὰ8 νέησαι, ὙΥὨΪΟὮ, ΟἹ ἀτορρίης 

1ῃ6 σ, ὈΘΟΔΙΏΘ νέηαι. 

ν τ Θαυϊναϊθηξ ἰο οὕτως, ““ἐδμι5,᾽" δ5 ἱπάϊσαϊθα ὈΥ ἔπ6 8Ὸ- 
ἴχνε 33. 

Εφατο, ἕξι ἐπὰν ἱτηροσί. ἱπᾶϊο. τα ἀ]6 οἵ φημέ, “ ἐο βαν ;᾽" ΠΘΙΏΘΙΥ, 
ἐφάμην, ἔφασο, ἔφατο : [αϊ. φήσω : 1 δογ. ἔφησα.---ΟΌΒοΓΥΘ {Παξ, ἔγοσα 

τ(ἢ6 ταάϊοδὶ νγογὰ φάω, σοτηθ ποὶ ΟΠΙΥ͂ φάος, φάσις, αῃὰ φαίνω, " ὁ 
Σἤοιυ," Ὀὰϊ 4150 186 016 ΤΑΤΩΥ͂ ἐν φημί, φήμη, φάτις ; Τ,ῖ. ἔαπια, ξατὰ 

Ά 
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1ήπεὲ 885-55. 

ἄο., ΟΥ 1Π6 ἢγβί ποίϊοη ἱπ 81} 15 ἐο πιαΐε πσιοη ΟΥ εὐϊάεηὲ, δ. 6.» ὈΥ͂ 

σχοτάβ. 

"Εδδεισεν, 8 Β'Πδ. 1 Δ0Υ ἱπάϊο. δοί. οἵ δείδω, “ἐο 7{εαγ." ΤΠ οτ- 
ΑἸΠΑΤΥ͂ ΓΌΓΠῚ Οἵὗἁ 16 δογὶβί 15 ἔδεισα, Ὀὰϊ τὺ 1πΠ6 Ἐρίὶς νυγιίθυβ, {Π6 

δογὶβί, θη δυρτηθηΐθα (55 ἴῃ 1Π6 Ργθβεπΐ 6856) ΟΥ̓ ΘοΟΙηΡΟυΠαβθά, 15 

ἈΞΌΔΙΥ νυ θη ἢ δό. ἢ, περίδδεισα (1]., Χὶ., 508), ἄχο. 

Ἐπείθετο, 8. βίη. ἱπηρεεῖ, ἱπάϊο. τα ]6 οὗἩ πείθω, ““ἰο Ῥεγειιαῖε ;᾽" 

ζαΐ--σω ; Ρεγί. πέπεικα ; τηϊά 16 πείθομαι, “ἰο ρῬεγδιιαάε οπε᾽ 5 58εἰ," 
ε. ξ.. ἴο ΤΌΠΟΥ {Π6 αἰταβοίίοιιβ οὗ ἀποίῃου, “"1ο οδευ.Ἶ 

Βῆ, ἴογ ἔδη, αὐυστιαπὶ ἀγορραά, ἃ5 ἰ5β οἴβη ἄοπα ὉγΥ 186 Ἐρὶς 

ἴαπε 84. ἀπά Ιοπΐὶς υΥὶΐθ .9.----ῷ βίηρ. 2 Δ0υ. ἱπᾶϊο, δοῖ. οὗ βαίνω, ““ἰο 
δο." 

- ἦΤΑκέων, ἴῃ ἴΌΥΠ ἃ ΡΥ ΟἾΡ]6, μανὶπρσ ἴῃ 1Π6 δτηθηΐϊπθ ἀκέουσα, Ὀὰΐ 

υιϑοὰ ΟΥ̓ ΗοΙηοΥ ν ἢ ἃ Κίπα οἵ ἐάνθυθιδὶ [ΌΤΟΘ, “ἐπ δίϊεποε,᾽" “δε Πν,᾽" 

“ἐ διἰεπεϊψ,᾽" ἄς. ΤῊΘ ἀ08], ἀκέοντε, ΟσΟΌΓ5, Οά., χῖν., 195 ; [Π|6 ΡΙΌΓΑΙ 

ἔοττη ΠαυϑΥ.---ἀκίη, ρουθαρς, ἴο {Π6 τοοῖ ἐαε οὗ ἑαζεο. 
οθῖνα, ἀοου8. βίης. οὗ ϑέίς ([δΐεγ ϑί) ; σεῆ. ϑινός, ὁ ἘΛίογαΙυ, “ἃ 

ἤεα;ρ,,) ἜΒΡΘΟΙΔΙΠΥ βαϊὰ οὗ Π6 “απά-λεαρ8 οῃ ἴῃ6 ὈΘΔΟἢ ; ἃπά ἤ6η066, ἰπ 
δΘΏΘΓΑΙ, ““{π6 δἤοτε,," “ἐλ δεαεὴ." Οὐοτηραγ 1Π86 αδγπίᾶη ᾶπεη, 

δηα ἘπΠρ] 5ἢ ἀσισηβ. 

Πολυφλοίσθοιο, Ἑ!ρὶς ἀπᾶ Ιοηΐο [ῸΓ πολυφλοίσθου, σ6ῃ. 5ἴηξ. ἴδηι. οὗ 

πολύφλοισθος, ““ἰοιὰ γτοατγῖηρ, ἴτοτη πολύς ἃπὰ φλοῖσθος, “ α εοπ[ιδεά 

γοαΥΉΡ ποῖδε.᾽" 
Θαλάσσης, σ6ῃ. οἵ ϑάλασσα, ἧ, “ἰδ 5εα." ἩἨἩοτηθυ, ΉΘη Π6 0865 

1 οὗ δ ραυουαῦ 568, Τθδη5 Ὁ ϑάλασσα ἴῃ6 ΜοαϊοΥτγαπθδῃ ; ἴοτ ῃ6 

08}15 16 Οὐΐοὺ 568 ᾿ῶκεανός, ἃιιά τηθᾶπβ ὈΥ̓͂ ᾿ξ ἃ ΤΊΥΘΥ. ---ΡΥΟΌΔΟΙΥ͂ 

ἔγοτὴ ἄλςο, “5αἰ!,,) 50 {πδΐ 9 15 ἃ βυθβειίίαία ΓῸΓ 1ῃ6 ἀβρίγαΐθ. Οοιη- 

Ρᾶτ ἅμα πᾷ ϑάμα. 
1ανε 85, 1:ολλά, ἀδοῦβ. ρίασ. ποαΐξ. οἵ πολύς, υ56α Δάνθγθιδ!γ. 

᾿Απάνευθε, “ αρατί,᾽ “ αὐαν οἵ," ἄς. Αἀγνοτθ, ἔτοτη ἀπό ἃπὰ ἄνευθε 
“ αρατὶ ἔγοπι͵᾽") “ αισαγ.᾽" 

Κιών, ΡΓ65. ραγί. δοΐ. οὗ ἴΠ6 ροϑίϊς γϑιὺ κέω, “ἐο ρο.") ὋὯΠ6 ργθβθηΐ 

15 ποῖ υβοᾶ ἴῃ {ῃ6 ἱπάϊοαίϊνο, θαΐ ΓΘ ΘΗΤΙΥ ἴῃ ΟΠ Θσ, ὅτο., νγθ ΠᾶΥΘ 

16 ορίαινϑ κέοεμι, ρασγί. κιών, κιοῦσα, ἃπιὰ ἱπηροτίδοϊ ἔκεον, οσ, τ 1ἢ- 

ουΐ δυρστηθσηΐ, κίον. Ἐσαπά ᾿ἰπ πὸ ΟἴΠΕΓ [6Π568. 

Ἠρᾶτο, 3 5ίηρσ. ἱτηροτί. 10. Ἶο. οὐ [Π6 ταὶ 416 ἀδροπθηΐ ἀράομαι; ζαί. 
άσομαι, Ἰοηΐο ἥσομαι, “ἰο Ῥγαψ." ἙΎΟΙῃ ἀρά, ἡ, ““α Ῥγαγετ.᾽" 

Τεραιός, ά, όν, “ οἰά." ὕϑοῦ ἱπ ΗΟΠΊΘΥ (0 ΠΕΥΘΓ ἢς 3 γηραιθς) 
ΔΙννα 5 Οὗ πηθη, νυ ἢ [Π6 δογογυρδηγίηνσ ἰάθα οὗ ἀἰση ΠΥ, “ νεπεγαδί4.᾽" 

Οοχηραγαίϊν γεραίτερος ; Βυρογ!. νεραίτατος .---ΟΟἸΡΑΤΘ {86 τοοΐ οἵ 
γέρων Ἰΐη6 236. Ἶ 

ζώλω 

παααννΝ:..---ς-- 
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1τπε 836-39. 

᾿Ηὔκομος, Ἐρὶο ἴὉΥ εὔκομος, ον, “ {αἰτ-παϊγεά.".-- Ῥτοτὴ εὖ ἀπά 

ἴαχε 86. κόμη, “ ἰἂξε μαϊν.᾽" ! 

" Ὑέκε, [ῸΓ ἔτεκε, δυστηθηΐ Ὀθίηρς ἀγορρεά, 8 βίηρ. 2 δου. ἱπάϊσ. δοΐ. 
οἵ τίκτω, “ἐο δεατ,᾽"" ἄζο. ; [υἷ. τέξω : Γαϊ. τηϊά, τέξομαε ; ννιϊοῖ 1αβὲ ἰ5 

ΤΏΟΓΘ 0508] ; Ρϑγί. τρυκα  Ξαλοιίμανοι τοῖῃ ἃ τοοὶ τεκ-. 

᾿ς Κλῦθι, 2 5ἰηρ., ΕρΡὶς 2 8Δ0υ. ἱπηρϑύδαιίνθ οὗ κλύω, “ἰο ἄξατ." 
ἴαπε ὃ7. ΠΟ σοτηρατο βῆθι, γνῶθι.) ΤῊΘ Ρτοϑδαὲ οὗ ἐδο ἱπηρογβέένα ἐο 
κλύε, κλυέτω. 

Μεῦ, Ἐρὶς ἀπά Ιοπὶς [0γ μοῦ, Θπο! ἰδ σαηϊιῖνα οἵ ἐγώ. 

᾿Αργυρότοξε, γο6. βίησ. οἵ ἀργυρότοξος, “τοι οἰἰθεν δοιο."" Ἐρίίμοι 
οὗ ἌρΟΙΟ, “ὀξαγεῦ οὗ λα βἰϊθεν δοιυ." Ῥτοτῃ ἄργυρος, “ εἰϊσεν,," δὰ 
τόξον, “α οιο.᾽ 

Χρύσην, ἃδουβ. 5Βίηρ. οὗ Χρύση, ης, ἡ, “ Οὐτυ8α."" (Οοηβαϊξ ποίᾳ.) 

᾿Αμφιθέθηκας, ἃ βῖπσ. Ροτῖ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἀμφιδαίνω, “ἰο σο ατοιπᾶ,᾽" 

10 »γοίεοι ;) ζαϊ. ἀμφιθήσομαι ; ρεγί. ἀμφιδέδηκα. ((οηβαϊξ ποίθ.) 
ΕΎότὴ ἀμφί, “ αγοιμπά,᾽" πὰ βαίνω, “ἰο ρο.᾽" 

Κίλλαν, δοουβ. βίησ. οὗ Κίλλα, ας, ἡ, ““ ΟἿ." (Οοπδβαὶἐ 

ποΐθ.) 

Ζαθέην, ἀσου8. βίησ. ἕδη. οἵ ζάθεος, ἔα, εον, “ τετῳ ἀϊοῖπε,᾽" ἀπ Ἐρία 

ἀηὰ Ιοηΐϊς (ὉΥ ζαθέαν. -ἘΤΟΠ [6 ᾿η5ΘραΥΔὉ]6 ρασχιίοὶθ ζα, νυ ῖ τὰ ἰπίθη- 
5ῖν 6 βίη βοδίίοη, δηὰ ϑεός.--- ΑΠΟΙΠΘΥ ἱπίθηΒΙν 6 Ργθῆχ 8 δα, νυ ἢ ἰ8 

ΘΟΙΩΙΠΟΠΙΥ͂ Τοσαγ δὰ ἃ5 ΤΏΘΙΟΘΙΥ ἃ ἀϊαϊθοίίο νυ θῖν οὔ ζα, ἀπὰ θοιἢ ἃτ6 
βουρσῆϊξ ἴο Ὀ6 ἀογίνϑα ἔγομῃ διά. ΤῊ 8, ΠΟΥ ΘΥΘΥ, 8 σΘυ δ  ΗἸΥ ἱποοττθοῖ, 

βίποθ διά οὐσίαν τηθδη8 “ ἐλγοισὶι,᾽") ΟΥ, ΤΏΟΤΘ ῬΤΟΡΟΙ͂Υ, “ ἀϑεεπάετ᾽ 

(ρογμαρβ οοπηδοίθα τυ ἢ δίς), ἃπὰ σἂπ ΠΘΥ͂ΘΓ, {18 Ῥεσ, ὨδΥ͂Θ ἃ ΤΟΔΗΥ͂ 

ΒίγΘη σία πὶπε; ἴοτοθ. Ηδτγίαησ, ἱμογοίοσο, τοσατὰβ ζαὰ 88 ἃ οοϊδίθσαὶ 

ἴοττη οὗ ἀγα (ἄγαν), ἃπὸ ἀγα ἃ5 σογγαβροπάϊηρ ἴἰο 16 ϑηβοτῖξ σα- ἦα. 
ΝΟΥ͂ 8α, ἴῃ 8}} κοι Πποοά, 15 ἴῃ 6 βαῖὴθ ὑἱτἢ τῃ6 ἃ ἐπέεπείυωπι οὗ τ 6 

ατθεκβ; 16 λα σογγεβροηᾶβ ἴο γα ΟΥ γε, ἃπὰ Ὀοΐἢ τνοσάβ, ἔῃθτθ- 
[ΌΥΘ, ἃΓΘ ΠΘΑΙῪ 4]]}]Ἰδἀ ἴῃ σπθαπίηρ ; 50 {παᾶΐ ουΐ οὗ 1ῃ15 Λα (γα, γε), ἴΠ6 

ἔογτη ζὰα (δα) ΤΩΔΥ͂ ὨᾶΥ͂Θ ατίβθθ. (ἢαγίμηρ, ΥὙ0]. ἱ., Ρ. 952.---Κἀλπετ, 
ΥΟΪ. 1., Ρ. 431, ποί.) 

Τενέδοιο, ἘΡὶς ἀπὰ Ιοηὶο ἴογ Τενέδου, σεη. οἵ Τένεδος, οὐ, ἡ, " Τε- 
πεᾶος." (Οοπβαὶξ ποΐθ.) ' 

Ἴφι. Αἀνοῖθ, “ ροισεγζωἱϊψ,." “ αὐἱιὰ πιῖρλι,᾿" ἄο. Ιῃ Ηοπηοσ ἰδ [88 
16 ἀϊσατητηδ, ξίφει, πὰ 15, ᾿πϑυθίοτθ, τοσατάθα ὈΥ̓ Β0πὶθ ἃ8 8Π ἊΝ 

μορίϊς ἀαίϊνθ ΠΌτῃ ἔς. 

ὮΩΝΕ 38. 

᾿Ανάσσεις, ἃ βἷησ. Ργ65. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἀνάσσω, “ ἰο ταῖς οὐεν,᾽" “ἰο 
τεισπ ουετ ;᾽ αἴ. ἀνάξω. ἙΎοτΩ ἄναξ. 

Σμινθεῦ, γοα. βΒίηρ. οἵ Σμινθεύς, ἕως, ὁ, “ δπεϊπιλ δῖ," 85 
ἴτνε 39 δρίπϑὲ οὔ Αροῖο. (Οοπβαϊξ ποίθ.) Ἷ 
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1ήπε 39--41. 

Ποτέ, ἂἃτι 6 πο] ἰς Ραυ ο 18, “' ευογ,᾽"" “αὐ απῳ ἐϊπιε,᾽) “' αἱ δοηιε ἐΐηιε.᾽" 

Βυΐ πότε, νὰ 1Π6 δουΐθ οἡ {88 ρθῃμ]ῦ, ἃη ᾿πίθυσοσαίνθ Ραυί]0 16, 

“φρἤεη,," “ αἱ τουπαὲ ἐϊηιε.᾽" 

Τοι, Ερίς, Ιοῃΐο, δηὰ Το ουἹο ΤῸΓ σοΐ, ἀδΐ. βίη. οὗ σύ, Ὀὰϊ ὙΠ (8 

ἀϊδδγθηοθ, ἱμαΐ σοί Αἰνγαυβ γϑίδὶ η5 115. δοοθηΐ ἴῃ Ερίς, Ιοπὶο, δηᾶ 

οσῖς, ὙΥὨ116 τοι 15 ΔΙνγα 5 Θηο] Εἰς. Ξ 

Χαρίεντα, Δ6Ου8. 5'η5. Ιη856. οὗ χαρίεις, εσσα, εν, ““ δεακιέεοιι5,᾽" 

“ ρἰεαδῖηρ." ἙΎΟΙΩ χάρις, ““δΊαξε," “ δεαιιίψ,," ἄτα. 
Νηόν, ἀοοι5. βίην. οὗ νηός, οὔ, ὁ, ἘΙρὶΘς ἃηά Ιοηΐο ἴοΥ ναός, οὔ, ὁ, “α 

ἐεηιρῖ6.᾽"-- ΕἸοτῃ ναΐω, “ ἐο Ἰπ]αδὶξ.""--- ΘΌΓΙ ΟΕ], ΔῺΥ λοιιδ6 ΟΥ̓ ἀισεϊ ης, 

Ὀαΐ, |Κ6 {η6 1,αἰη αάε5 (ἴῃ 51η6.), ΠΠτηϊ16α ἴῃ 156 ἴο {πΠ6 ἀισεϊϊηρ οὕ α 
φοά, α.ἐδηιρῖε. 
᾿ Ἔρεψα, 1 δογ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἐρέφω, ““ἰο ΠΟΥ ΕΥ̓͂ ΟΥΕΥ,," “0 τοοῇ οὐεῦ," 

“ἐ1ο ἐγεοί." (Οοπδβαϊξ ποίθ.})--- ΤῊ ρυϊ μη ἶν6 ἰάθα ἱηνοϊν θα ἴῃ ἐρέφω ἰ85 

{μαΐ οὗ [Π6 δβχοϊυβίοη οὗ ἰσῃΐ, ἃ5 οαυβθᾶ ὈΥ ἃ οουϑυγϊηρ ρᾳϊ ΠΡΟ ΔΠΥ 

τῃϊησ ; δηἀ ἤθη66 1Π6 ὑνοσὰ ἰβ ΡΥΟΌΔΌΙΥ ακίη ἰο 1Π6 ΗδΌτονν ἐγεὺ, οἱ 

ἐγεῦ, Δ ΟἿΓ ““δυε-πῖηρ.᾽" 
1χνε 40. Τοι, ἴῸΥ σοί. Οοηβαϊέ ργθνῖουβ Π1Π6. 

Πίονα, ἀοοῦβ. ῥ΄Ιυγ. πϑυΐ. οὗ πίων, ὁ, ἡ ; πθοαΐ. πῖον ; σ6ῃ. πίονος, 

“αι, “τροὶϊ γεα,᾽ “ αἰδοῖ." Οοτηραγαΐιγα δηΩ βαρθυαῦνθ, πιότερος, 
πιότατος, ἃ5 ἴἴ [ΓΟ πῖος, ““ {αἱ.᾽ : 

Μηρία, δοου5. ΡΙυγ. οὗ μηρίον, ουὅ, τό, “'“α ἐπὶσ!." 'ΤῺΘ 5ΒἰηράϊαΓ, 

ΒΟΥΘΥΘΥ͂, 15, 'ἴπ (Δοΐ, ΒΥ Υ 564, δη 15 ΠΊΘΓΘΙΥ σίγθη ΠΘΥΘ ἰοὺ ΒΟΥ 

1Π:6 ΔΗΔΙΟΡΎ Οὗ ΓΟΤΤΩΔΙΙΟΗ.---- ΕἼ μῆρα τά, ἃ ΥΆΥΘΥ ἨοΙΉΘΥΟ ΡΙ ΓΑΙ, ἀηὰ 
1η15 Ιαϑύ ακίῃ ἴο μηρός, οὔ, ὁ, “ἠέ ἐμίρὶ."--ἰτ 6. οἹά στγδιητηδγίδηβ 

πιθἃ ἰο ἀἰϑιϊη σα ἰβἢ Ὀθίνγθθῃ μηρία, " ἐϊιὶρ]-δοηες,᾽" ἃπὰ μηροΐ, “ἐπα. 
Βαξ {π|5 15 ορροββά Ὀγ Ἠδχγγδῃη δηὰ Ν͵(Ζβοῃ. 

Ἔκηα, 1 5Βίπρσ. ΕΡρὶδ 1 δου. ἱπάϊο. δοί. οἵ καίω (Αἰο κάω) ; ζαϊ. 
καύσω, ἄζο. “ΤΗΐβ ΤΌγτα ἔκηα ΒΌΡΡΟΒΒΒ, ἴῃ 5ίγίοΐῃθββ, ἃ ργββϑιηΐ κήω, 

ΠΙΟἢ ἀο065 ποΐ, ἰζ 15 {γ 6, Δοί Δ ΠΥ ἀρρθᾶσ, Ὀὰϊ 511}} νυν ἢᾶυθ 1ῃ6 ᾿τῃ- 

Ροσγίθοϊς ἔκηον διηοηρ 1Π6 γδ ΟῚ τϑδαΐησβ οἵ Οά., ἰχ., δ55. (Κιδληε,, 

γοΙ]. 1., Ρ. 179.) 

ἮἨδέ, “ἀπά, οοπ]αποίίοῃ, Ἰοἰπίηρσ ἔνγοὸ ννογάβ ἱοσϑίῃϑυ 705 
ἴχνε 4]. ΗἰΚθ καί, πὰ οὔτΓαααθηΐ οσουτγθποθ ἰπ ἩΟΙΊηΘΙ.---ἼΓ ἠμέν, “ αα 

τοεὶϊ,." 5065 ὈΘΙΌΓΟ, ἠδέ 15 ““ἀ58 αἰ50,᾽) 1κ68 καί... καί. 

Αἰγῶν, σ6η. ρῥὶυγ. οἵἉ αἷξ, αἰγός, ὃ, ἡ, “α φοαὶ.""--- ΕΥοΙὰ ἀΐσσω, “ ἰο 

γι δ], “10 ἀατί,᾽)" πὰ 50, ΒΥ ΟἿ, “ἃ ἀατίεγ,᾽") “ἃ δρυίηρετν." 

Τόδε, ἀοουβ. βίησ. πϑυΐ. οὗἨ 1πΠ6 ἀθπιοπβίσ. ΡΥ μοῦ ὅδε, δε, τόδε, 
“ἐ{18,, ““τμαὶ. Ιῃ ΥΘΔΙ ΠΥ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, δ τα θδῃ8 “ ἐἠὲδ οπὲ ἤεγε,᾽" ὅζο., 

{πὸ 186 1,ατίη λἀΐσος, ἤοῦε, ᾿οσοε. 

Κρήηνον, ἢ Βίηρ. 1 ΔΟΥ. ηροτγαίνο δοῖ. οἵ κραιαίνω, “ ἐο ασοοτερί5]ι." 

ἈΝ 
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1λπε 41--44. 

“10 ὑγίηρ' ἰο Ῥα55, ᾿" “ἰο ργαηπί,᾽)"" ἀπ κραιαίνω 156] 8. ἃ Ἰοησίποηρᾶ 
(ὍΤΠ ΟΥ̓ κραίνω, ἴαΐ. κρᾶνῶ, 1 8Δ0Υ. ἔκρηνα, Ἰδηρτηθηθα ἔογμι ἐκρήηνα. 
πΑκίη ἴο 16 ϑ'απβουὶξ τοοὶ ἀχὶ, "" ἴο τῇδ Κθ,᾽" τ ῇθποθ νν6 ᾶυθ αἷβὸ 

1η6 [αἴίη ἐγεατε. (οίί, Εἰψηιοὶ. Ῥουϑείι., ΥὙ0]. ἱ., Ρ. 2919.) 

᾿Ἐέλδωρ, Ἐρὶα (0 ἔλδωρ, τό, “α ἀεδῖγε,᾽" ““α τοϊδὴ,᾽" 1.861 ἃ ρΡοθέϊς 
νΌΤα.---Ροίὶ τοραγάβ ἔλδομαι ἃπὰ ἔλδωρ 88 ΤΩΘΥΘΙΥ Θηϊαγσθᾶ ὈΥῪ 1Π6 
δαάϊτίοη οἵα ἀ-βουπά, αηἃ 566Κ8 ἴο {γᾶ66 8 ΔηΔΙΟΡΥ Ὀθένγθοη ἔλω, ἔλο- 
μαι, ἃ τυεῖϊε, ἄκο. 

τίσειαν, 8 ῬΙΌΓ., 1 ΔΟΥ. ορί. ΖΞ οἸ'ς, οὗἉ τένω, ““ἐο γαψ ἃ ρ»γῖοε" 

ἴανε 42. ὈΥ͂ ὙΥΔΥ͂ Οἵ ΓΘίΌΤΠ ΟΥ̓́ΤΘΟΟΙΏΡΘΗΒΘ, “0 αἰοπε ζογ᾽ ;) Γαΐ. τίσω ; 

φοτί. τέτικα ; 1 800. ἔτισα.---ἸΝ οἱ ἔγογη τίω, νι ϊοἢ 15 σοηποαᾶ ἴο τἢ6 

5 σηϊβοδίίοη οἵ ραψίηρ ποηοΥ. 
Ἐμά, ἀοουβ. Ρίαγ. ποαυΐ. οἵ ἐμός, ή, ὄν, ““πιν,᾽) ““πεῖπε,᾽" Ροββϑββῖνρ 

ΡῬτοποῦη οὗἉ 1 ῬΕΙ͂. ᾿ 

Δάκρυα, ἀοοῦδβ. Ρ]ΌΥ. οἵ δάκρυ, υος, τό, ““α ἱεατ."---ΟΟἸραγθ 186 

1,αἰΐη ἰαογ-πια, ἀπ 1ῃ6 ΞΘ'δηβου! ἀοτι. 

Σοῖσι, ἘΡίο δηὰ Ιοπὶσ τ σοῖς, ἀαΐ. ΡΙΌΥ. οὗ σός, σή, σόν, “ἰἦψ," 

«ἑβᾳἔπε ;" Ῥοββθββίνθ ργόποῦπ οὗ 2 Ρ6Γ8., ἵγοτῃ σύ, ““ἐλοιι."" 
Βέλεσσιν, Ἐρὶς ΤῸΥ βέλεσιν, ἀαῖ. Ρ]υγ. οἵ βέλος, εος, τό, ““απὶ αὐτου." 

ΠΑΚΘΤΆΠΥ, “απ ἰλίηρ ᾿ιτιοα,᾽ “ἃ πιϊδοῖϊο.᾽"--- Ακίη το βάλλω, ν»ν»ν2ηϊ ἢ 
Ἰαϑί ἄρρθδῦβ ἴο πᾶύθ Ὀθ6θῃ οὐ αἰ ΠΑ ΠΥ ἐάλλω, ΟΥ̓, ΓΑΙ ΠΟΥ, νυ ἢ 1η6 ἀΐ- 
δατητηαᾶ, Ειάλλω. (οπαϊἀβοη᾽5 Νεισ Οταίψίι5, Ρ. 122. 

κνὲ 48. "Ὡς ἔφατ᾽. Οοπβυϊὲ [1π6 38. ε 
Εὐχόμενος, Ῥγ65. ρΡατί. οὗ 1Π6. ἀδβροπθηΐ εὔχομαι, “ ἰο ταν ;᾽ ἷαϊ. 

εἴξομαι : 1 8Δ0Υ. ηὐξάμην. ΤλΊΘΓΑΙΠΥ, “10 ῬΔΥ͂ ΟΠ Θ᾽ 8 νοῖῦ8,᾽) ἴγοτη εὐχή. 

“ᾳ νυοιῦ.᾽ ᾿ 

Ἔκλυε, 8 5Βίπσ. ᾿πηροτῆ. (ν ἢ δοτίβι ἔοσοθ) ἱπάϊο. δοῖ. οἵ κλύω, “ ἐσ 
ἤεατ." -ΟΟἸΩΡΑΥΘ 1ῃ6 ϑ'δηβουῖ ἐγ, δηα Τ,δεϊη εἶπο. ἷ 

Φοῖθδος, ου, ὁ, “ Ῥλαῦδιι5,᾽" ὧῃὶ θρί πὶ οὐ Αροὶο. ῬΥΟΡΘΤΙΥ δὴ δά7θο- 
{ϊν6, φοῖδος, ἡ, ον, ““ῬΏΥΕ," “ ὀτίσἣι,," ἄς. ἮἬδθποθ “ ῬῃΟθα5᾽ Ἰηθᾶη8 

“6 Βιῖρηϊ,᾽» οΥ “Ῥαυτθ." [Ιῃπ πὸ ΟΘᾶ86, ΠΟΥΨΘΥΘΥ, τηυδί ἩΟΙΉΘΙ 5 

Φοῖδος Ὀ6 ἰάθη [ῸΓ 16 βιεπ-ροὰ (Ἥλιος), ῸΥ ΑΡΟΙΪΟ ἀϊὰᾷ ποΐῖ τϑοθῖνε 
115 σμαγαοίθυ ΠῚ} τα οἢ Ἰαΐθυ.--- ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἔγοσα φάος, φῶς, “ ἰϊρλὲ," 
“ἐὐγὶρἠίπε88." (Οομρατο Μδϊεν, Πογίαηϑ, ΥὙ0]. 1.7 Ὁ. 324.) 

Κατά, ἵπ Ηοπιοτῖὶς ασθοκ, δὴ δάνθυῦ, “ ἀοιση,᾽" αἰκοσνγατὰ ἃ 

ἴμνε 44. ργοροβιείοη. 
Οὐλύμποιο, Ἐρίο ἀπᾶ Ιοηΐς ἴογ Ολύμπου, πθῃ. 5βίηρ. οὗ [ολυμπος, οὔ, 

ὁ, “ Οἰψηῖριιϑ᾽" ἃ Εἰσὶ τηοαπίδίη οα 1Π6 ποτίμϑυῃ το η ΘΓ ΟΣ ΓΒΘΒΒΔΙΥ, 

ΘΓ (6 568, δπᾷ {Π6 Δ]6ἃ δθοὰθ οἵ ἐη 8 σοάβ. ΕὙΟΤῚ 115 ρῬθ 8 Κβ θϑὶπς 
οὔἴδη βθϑῃ χἱβίησ αῦονϑ 1ῃ6 οἱουᾶβ ἱπίο 1ῃ6 σαὶπὶ δἰ ΠΟΥ, ἴὲ τν 85 {Π|6 οἱά 
ὈΘΙΙΘΥ {Ππᾶΐ ὮΘΙΘ νγὰ8 8 πολμσοι, " ἷπ ἐπὶ γδυϊ! οὔ μθᾶνθῃ, οἰοβθᾶ δ΄ ὃ 

Ἐ 
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1ὴπὸ 44-40. 

ἘΠ ΟΚ οουᾶ 85 ἃ ἄοοσ (1; υ., 751.) ὙΠῈ6 Βρῃθβδί ρϑαῖκ νγαβ μιὰ 

ἴο 06 1ῃ8 5θδΐ οὗ 1006 ; 1Π6 βυχγουπάϊηρ 0Π65 θ6]οπσθα θαοἢ ἴο Οη8 

οὔ [Π6 δοάβ οὗ ῃἰβ οουτί (1., χὶ., 76, ἄς.) ; δπά [Π6ΘῪ ΟΠΙΥ σΔΠῚ6 ἴο (ῃ6 

Βίσμαβε ΉΘη Βυμητηοηθα ἴο ἔδαβί Οὐ δουποὶ!. Αἰἴογνγαγά, ρμ]]οβο- 

ῬΏΘΓΒ ρΙασθα 1ῃ6 σοάβ ἴῃ 108 δεπίσγα οὗ μθᾶυθῃ, τουπᾶ 1ῃ6 ρϑῖδοδ οἵ 

ἴονβ, νυ Βῖο ἢ νγὰ8 ἴῃ 1ῃ6 ὙΘΥῪ ΖΘ (ἢ, δπὰ ἰο {5 1Π6 πᾶτη8 οὗ Οἰψηῖριι5 

γγ85 σοπίϊπυθα. (55, αὦ γλγρ., Οεοτρ., 1ἰϊ., 261, Ρ. 586.) 

᾿᾿ Καρήνων, σ6ῃ. Ρ]0Γ. οὗ κάρηνον, ου, τό, “ ἐδια Πιεαα,") ““{λὲ διεπιπιὶ "ἢ 

ἨΟΙΊΘΓ ΠΘΨΘΥ 565 {Π6 5ΙΠΡΌΪΔΤ.---ΕἼΟΙΩ κάρη, τό, “ {δε ᾿εα!." 

“Χωόμενος, Ῥ͵65. Ρατί. οὗὨ {Π6 τηϊ 416 ἀθροπθηΐ χώομαι, ““ἐο δε τη- 

εεηϑεά,᾽" “ἰο δε ἐηγαρεὰ ;" [αἴ. χώσομαι ; 1 ΔοΥ. ἐχωσάμην .---Τῷ 15 ΤΩΘΥΘΙΥ 
8ῃ Ἐρὶς νγοσᾶ, δπὰ δκίη ἴο χολή. 

Κῆρ, δοσῦβ. βίηρ. οὗ κῆρ; δθῃ. κῆρος, τό; οσοηίγαοίοα ΠῸΠῚ κέαρ, 

“ἐλε πεατί.᾽"-- Όξοτυϑ {παΐ κέαρ ἢγδὶ ΟΟΟΌΥΒ ἰη ῬΙΠάΔΥ δηᾶ {Π6 ἱγασαάϊ- 
88, [ῸΥ ΗΟΙΊΘΥ ΔΙΝΑΥΒ 1565 κῆρ.---ΟΟἸΏΡ ΓΘ κᾶρ, ἴῃ6 Τοτὶς ἔΌγπι οὗ 

κῆρ, ΜΠ 1ῃ6 1,1] Π οΟΥ, οοτάϊ8. 

Τόξα, δοουβ. Ρ]υγ. οἵ τόξον, οὐ, τό, ““α δοιν."" --- ΠΟΤΏΘΥ 15 

ἴανε 46. Τοπὰ οὗὨ δι ρΙουἱησ [6 Ρ]ΌΓΤΑΙ πυτηθθυ, νυ ἢ 18 σΘΠΘΓΑΙΥ 

᾿ ρχρϊαϊποα Ὀγ {μι ρΙαγαὶ οὗἩ Ἔχ ! θη 6, 85 ῬγὙα πᾶν ἄοῃθ ἴῃ [Π6 ποία8. 

ΘΌΙΏΘ, ΠΟΥΘΥΘΥ͂, 566 ἴῃ {8 ΡΙΌΓΑΙ ΤΩΘΤΕΙΥ ἃπ Δ] πβίοη ἴο 1Πῃ8 ΟῚ ἃ5 

ξογιηθα οὗἉ ἔνγο σοιῃροπθηΐ ρδυΐβ, ΠΔΙΩΘΙΥ, ἔνγὸ ΡίΘο 65 οὗ Βοσζῃ, Ἰοϊπθὰ 

Ὀγ {Π6 πῆχυς, ΟΥ̓ ΘΘΠέΓΘ-ΡΙ668.---ΡΥΟΌΔΌΙΥ ΠΌΤ τυγχάνειν, τυχεῖν, “ ἐα 

μὶ!,.) ἐῃγουρῇ {πΠῸ Ῥοουὶο ἔοττη τόσσας ἴοΥ τυχών. 

Ὥμοισιν, ἀαῖ. ρίατ. Εὶσ πᾶ Ιοπΐο, [ὉΓ ὦμοις, τΌμ. ὦμος, ου, ὁ, 

κἐΐ6 5πμοιιάον.""---ὦμος ἀπὰ {Π6 1, {1 Ππ ̓μπιε) 15. ἈΡΡΘΔΥ ἴ0 ΘΟΙη6 ΠΌΓΩ 
Π|6 βᾶῖη6 τοοΐ. τ 

᾿Αμφηρεφέα, ἘΡὶς δηᾶ Ιοηὶς δοοῦβ. βίη. ἔδιηι. [ὉΥ ἀμφηρεφῆ, ἴτοτα 
ἀμφηρεφής, ἔς, ““εουεγεά αἴΐ ατοιιιᾶ,᾽) “ εἰοδεῖψ οουετεί!,.) ἴτοῖα ἀμφί, 

“εἰ ἀτοιιπα,᾽) πιὰ ἐρέφω, ““ἐο σοὐεγ.᾽" “ 

Φαρέτρην, ἀοοι5. Βίηρ. οὗ φαρέτρη, ἢς, ἡ, Ἰοπὶς ῸΥ φαρέτρα, ας, “α 

φιϊλετ." ἙΎΟΙΩ φέρω, ““ἐο ξαΥΤΎ,᾽" 5 ΟΔΥΤΥΪηΡ {Π6 ΔΥΤΟΥΒ. 
Ἔκλαγξαν, 8 Ρ]ΌΓ. 1 8Δ0Γ. ἱπά!6. δοῖ. οἵ κλάζω ; Ταΐϊ. κλάγξω : 

ἴαμα 46. Ρογί. κέκλαγγα: 1 801. ἔκλαγξα:: 2 Ρεγί. κέκληγα, Ὀὰϊ Ἐρϊὸ 
ΘΗΪΥ͂ : “0 εἰαξῖι,," ““ἰο εἰαηρ,,)" “ἰο ταῖεϊ6,᾽)) “το τπαζε α ἰοιιά ποῖδε.᾽--- 

ΤῊ τοοῦ κλαζ ἰ5 Του πα ΟΗΪΥ ἰπ [Π6 ργαβθηΐ ἀπ ἱτηρογίδοϊ, (η68 οἰ 

ἔθη565 σοἸηΐησ ἔγοτη ἃ τοοῖ κλαγ, κῪλαγγ, ϑγ ἤθη 66 δ15ο κλαγγή. Οοιη- 
ΡᾶΤΘ ΟἹΓ εἰαβἦ, εἷαηρ, (Π6 1,αἴϊη οἰαηρο, πὰ {Π6 βδηβουῖὶ ἀϊγαά. 

᾿Οἰστοί, ποχη. ρἴατ. ΟΥ̓ ὀΐστός, οὔ, ὁ, ““απὶ ἀγτοιο." ΑἸο οἰστός, οὔ. 

[π ἢ Ἰαΐϑυ ροβίβ, ὀξστός ΟσσῸΓΒ 8150 ἢ {Π6 ΠΟΙΘΥΟσΘηΘΟΙΒ Ρ]υΓαὶ τὰ 

ὀϊστά.--- ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἔτοτγα οἶεν. ΠΘπ66 οἴσω, {π6 Ταΐατα οὗ φέρω, ἃπά ἀ6- 

ποίησ, {ΠοΥθίοσθ, “ ἐλαὲ τονϊοῖ 5 ῬΟΥπ ΟΥ̓δἧιοί.᾽" 
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1ὴ1πὲ 4θ6--49. 

Χωομένοιο, Ἐρὶς ἀηῃὰ Ιοηΐς, [ῸΥ χωομένου, [το χωόμενος. ΟΟηδυ 
ἐϊπ6 44. ' 

Κινηθέντος, σ6ῃ. Βῖπρ. 1 80. ραγί. ρᾶ58. οἵ κενέω, “το πιουε," 

ἴανε 47. ς ἰο 5εὲ ἴπ πιοίϊοη ;᾽" [αἴ. κινήσω : ΡοΥΐ. κεκίνηκα.--- ῬΡΥΟΌΔΟΌΙΥ 

ἰτοῖη κίω, ταάϊςδὶ ΓΟΓΠῚ, ““ ἐο σο.᾽" 

Ἤϊε, 8 βίης. Ερίο πὰ Ιοηΐο ἱπηροσῇ, οὐ εἶμε, ““ἐο φρο," ὩὨΔΙΊΕΙΥ͂ ἤϊα, 
ἥϊες, ἤϊε, ὅχα., [ῸΓ ἤειν, ἤεις, ἤει, ο. ΤῊΘ Αἰεΐο5 σοηἰτδοίθα ἤξα ἰηΐο 

ἦα. ϑοίηθ, 1658 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ, τοσαγὰ ἤϊα ἃ5 [η6 2 ρουῖ., ἃπὰ ἤειν ἃ5 ἴδ6 
Φ ΡΙυρογῖ. (ρογῖ, ἀπά ρἰαροσγῖ. ταὶ }6), πὰ ἃ5 υβϑθά ἴο θχρσεββ θοι ἢ 
πηρογίδοϊ ἀπὰ δογίβιϊο {ἰπη6. 

᾿Εοικώς,  Ρεγῖ. ρατί. οὗ εἴκω, “ἐο δὲ ἰἰκε,,) ὅχα.. ἴαϊ. εἴξω : 2 ροτί. 

ἔοικα, νΥἱϊ ἢ 1[Π6 [ΌΓ66 οὗ ἃ ργϑβϑθηΐ.-- τ Οῦβοσυθ ἐμαὶ εἴκω 156} ἀοθβ 
ποΐ ΟΟΟΌΓ, ἃΠα 15 ΤΊΘΓΘΙΥ σίνθῃ ΠΘΥΘ 85 ἃ ταὐΐῖοαὶ ἴση. ΤῊὴΘ πϑαγοϑβί 

ΔΡΡΙΟΔΟΝ ἴο 1ζ 15 Τουπα ἴῃ 1Π6 ἱτηρογίδος εἶκε, “τὲ αρρεαγεά ᾿γΌΡΕΥ, 

ΟΥ̓ Με. (1]., χνιῖ., 620.) 

Ἔζετο, ὃ βίησ. ᾿τηρογί. ἱπάϊο, ταϊά. οὐ ἕζω, “1 8εἰ ΟΥ̓ρίαοε᾽" 

ἴων 48. ΔΠΟΙΠΘΥ ; ἴῃ 186 τη! 16 ἔζομαι, “1 5εαὲ πιψϑεῖ[,," “1 511." 

ΤῊ πηρογίδοϊ 185 ΠΘΥΘ τ ῃοαΐ δαρστηθηΐ, ἀηἃ δογίβεϊο ἴῃ ἴΌγοο : ζαϊ. 
ἑδοῦμαι. ἩΟΙΠΘΥ ΘΠΊΡΙΟΥ̓Β ΙΠΘΤΘΙΥ {Π6 ργδβαηΐ ἂπὰ ἱπιρογίδοϊ.--οῦ- 

ΒΟΙΥΘ {παῖ {Π6Γ6 ἰ5, ἴῃ ΓΘΔΙὙ, ΠῸ 500 ἢ ργαβθηΐ 85 ἔζω, ἱπουρῇ, 85 ἢ 

ἔγοιῃ ἰδ, γ6 ᾶγθ 1Π6 ἐγδηβιεν 6 [6 η5688 εἶσα, τηἰ ἀ]6 εἱσάμην, [αξ. πη" 

εἴσομαι, ρετί. Ρᾶ55. εἶμαι. 
Νεῶν, 56ῃ. ΡΙυΓᾺὶ οἵ νηῦς, νηός, ἧ, “ α 511.) Ἐρὶο ἀπά Ιοπὶο ἴῸΥ ναῦς, 

νεώς.--- ΟΌΒΘΓΥΘ {παΐ νεῶν 15 4150 {π6 Αἰτίο όσῃῃ οἵ (Π6 σϑη. ῥ᾽ ΓΔ]. 
Ἰόν, σου. βίη. οἵ ἰός, οὔ, ὁ, “απ αττοιρ." -- ΛΤΟΡΔΌΪΥ ἔτγοτῃ ἐέναιν 

ἅ-το, “ἴὸ σο0,᾽) ϑὕ1κ6 1η6 ϑ'δηβοσιξ ἐδάμ, ἴγοη ἐβὰ. (οίέ, Εἰψπι. Ἐογυϑβεῖι.» 

γ0]. 1.» Ρ. 269.) 

Ἕμηκεν, 8 5Βίησ. ΕΡΙς 1 δου. ἱπάϊο. δοῖ. ὉΓ ἧκε, το ἴημε, “"ἰο 

δεπά,"" ““ἰο 5ἰιοοί,᾽") “το ἰζγοιν 3," ἴαϊ. ἥσω : ροτί, εἶκα.-:--Τὴ6 τοοῦ ἕω 5 

ἰοαπα ἰη ἀνέοντα, Ἠετοάοί., ἰϊ., 168. 

Δεινή, ποιῃ. βίησ. ἔδθιη. οἵ δεινός, ἤ, ὄν, “7εαγζεϊ,᾽") “ ἐεγγὶ- 

ἱμινε 49. 2,..».--Ποιαϊθὰ ἴο δειλός, 48. 8οῖ. ἰο ρα88. γγὴλεζαϊ ἴο γεαν 
Ζωϊ, θὰ οἴδη σοοπίουπάσα νυ] ἢ 11. (Ρογβοη, αὦ Επτῖρ., Οτεβί., 167.) 

Κλαγγή, δθῃ. ἧς, ἡ, “ α ἐισαπρ,᾽" οἵ ἃ Ὀονν, ““« οἰαπρ." -- Ἴόοῖα κλάζω. 

σοηβυϊζ ᾿ἰπ6 46. 

Τένετο, 3 βίη. 2 800. ἱπάϊο. τηἱά. οὗἉ γίγνομαι, ““ ἐο δεσοπιε,᾽)" “10 δε," 
ἄζο. ἘῸΓ ἐγένετο, (88 δυριηθηΐ θαΐπρ ἀτορραά. --- ΑΚίῃ ἴο γείνομαι, 
γεννάω, σεπο, σίρπο: ϑδηβουίξ 76π, “ 0 06 Ὀοτη,᾽ δηὰ γυνή. 

᾽᾿Αργυρέοιο, Ἐρὶς ἀπά Ιοηΐς ἴὉΓ ἀργυρεοῦ (Αἰίὶο ἀργυροῦ), 56ῃ. 5ἰπξ: 
τηᾶ56. οἵ ἀργυρέος, α, ον (Αἰίίο ἀργυροῦς, ἃ, οὔν), “ δἰσεν,᾽" “οὔ δἰϊοεν." 

ΕΤοΙ ἄργυρος, “" 5ἰϊσεν,᾽) ΜΜΠΪΟΝ 15 ακίη ἴο ἀργός, ἀργής, ἰ. 6.» ἐῆε τοῆεῖε 

τηθίδ]. 
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, 14πεὲ 49--52. 
Βιοῖο, Ἐρὶος δηᾶ Ιοηΐο [ῸΓ βιοῦ, ἔτοτη βιός, οὗ, ὁ, “ α δοιυ."--- ΟΌΞοῖτΘ 

1ῃ6 ουἹάθηϊ ΔΠΔΙΟΡῪ Ὁ τηθδηΐῃρ ἴῃ Πῖ5 γογ δηᾶ βίος, ουὅ, ὁ, “ δι»- 

γοτί," “φιξίεπαποε,᾽" “πε, ὅχο., ἴῃ 6. Οτξακβ, Κ6 8}} ταάθ {τ|0 68, 

᾿ἰνίπρ ΟΥ̓ σΊ ΠΑΠΥ͂ ΕΥ̓͂ 1η6 σἤ 56. 

Οὐρῆας, ἘΡΙδ ἔοΥ ὀρέας, δοοῦβ. ΡΥ. οἵ ὀρεύς, ἑως, ὁ, ““α 

Ἴλπε 50. πιιῖε.)) ἩῬΥΟΌΔΟΙΥ ἴγοτῃ ὄρος, “ α΄ πιοιιπίαϊη,᾽") 85 ΤῊῸ]65 8.6 

ΘὨΪΘΗ͂Υ υϑϑὰ [πη τηουπίδι ΠΟῚ5 ΘΟῸΠ ΤΙ68. 

Ἐπῴχετο, 8 5'ηρ. ᾿τηροτῇ. ἱπάϊο. οὗ πη] 16 ἀδβροπεηΐ ἐποίχομαι, “το 
80 ἰοισατά,᾽") ΟΥ̓“ αραϊηὶ,᾽" ““1ο αἰίαεἰ.,"-- ΕΟἼἸοτὴ ἐπί ἀπᾶ οἴχομαι ; ζυΐ. 

οἰχήσομαι ; Ῥετί. ᾧχημαι. 
Κύνας; δοσῦδ. Ρ]0Γ. οὗἩ κύων, κυνός, ὁ, ἡ, “α ἄορ." ΟὈηΚῺΪ Ππὸ 4. 

᾿Αργούς, ἀοουδβ. ΡΙΌΓ. Τηᾶ5ο. οὗ ἀργός, ἤ, ὄν, ῬΥΟΡΕΤΙ͂Υ, ““ λϊπῖπρ," 

“ἐγίρλι,, ἄ., τηαοβί {γθα ΠΥ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ἴῃ ΗΟΙΊΘΥ, 8ἃη Θρ πδὲ οὗ 

ἄορβ, “βιοῖξι," “ βιοὶ ει ζοοιεα,» Ὀδοδυβα 811 βτν δ τηοεϊοπ οαυβεβ ἃ 
Κιπά οἵ σἰαπεῖηρ, ἢαξἠϊηρ, ΟΥ ιοκετῖηρ, ὨΪΘἢ τῃΠ5 ΘΟππθοίβ 1Πη6 πο- 
[0η5 οὗ τολῖέε πὰ δισῖξε. 

Αὐτάρ, σοπ]υποΐίοη, ἘΡῚΟ ἔοσυ ἀτάρ, “ διιὶ,᾽) ὅτο., αἸνναγβ δἱ 

Ιανκ δ]. 116 Ὀδρὶπηΐηρ οὗ ἃ βϑηΐθῃοθ, δπᾶ ἱηίθπαθα ἴο βχρτθββ 8Π 

πἀποχρθοΐϊβα οοπίγαβί, ΟΥ ἃ ταρὶ ἃ οἤδηρθ ἀπά οοπιϊπυδίίοη οὗ ἴπ6 βυῦ- 

76οῖ:---ΕὙότῃ αὖτ᾽ ([ῸΥ αὖτε) ἀηὰ ἄρ (ἴοΥ ἄρα). 

Αὐτοῖσι, ἘΡὶς δηὰ Ιοπὶδ ΤῸ αὐτοῖς, ἴγοτὴ αὐτός, ἥ, ὁ. 

Βέλος. Οὐοηβαὶϊυ Πἰπ6 42. 

Ἐχεπευκές, ἀοουβ. βίησ. πϑδαΐ. οὗ ἐχεπευκής, ἔς, “ 51αγ;-»Ροιπίεα," 

ἔγοιη ἔχω, ἀπ πεύκη, “α ρῬῖπε᾽) ΟΥ̓ “ ἤτ-ἰτεε,᾽" ἃπιὰ ΤΠ θη Δ ΠΥ {πῖηρ τηδ 8 
οὗ 1Π6 νοοά, ἄο., οὗὨ 1Π6 Ρὶπθ οὐ ἢγ; θποθ "'α 8βρῖπε οὗ ἐΐε βτ-ἐσεε, 

«““αἣν ἐπ ροϊπίεά," ὅχο.--- Βα ΤηΔΠΠ ΤηΔΚ65 ἴδ Ἀρρθδγ ργοῦθαῦ]6 ἐπὶ 
186 ταᾶϊοδὶ ποίϊοῃ οἵ πεύκῃ 15 ποΐ, ἃ5 ὈΞΌΔΗΥ Ξυρροβαᾶ, {Παΐ οὗὨ δέξξεγ 
πεβ5, Ὀυὺὶ οὗ 5λατρ-»Ῥοϊπέεάηεβ5, ἴ[ῃ8 ΠΥ Ὀθὶηρ 50 σδ)] δᾶ δἰ ΠΥ ἴτοτα [5 
Ροϊηπίθα βΞῇδρθ Οὐ 115 βρίπθββ. ΤῺΘ 5δτη6 τοοῖ ἄρρθδῖβ ἱπ πεκρός; 

1αἰϊπ ριιρο, ριπρο, ἀπὰ ἴη6 ἘΠΡΉΞΗ ρῖκε, ρεαῖ. (1εχίϊορσιια, 5. Ὁ 

ἐχεπευκής.) 
᾿Ἐφιείς, ΡΥ65. ρατί. δοΐῖ. οὗ ἐφίημι, “1ο ἀϊξδολπατρε,᾽" “1Ἰο δεπά αραϊηδί ;᾽"" 

ζαϊ. ἐφήσω : 1. δοτ. ἐφῆκα, Ἐρὶο ἐφέηκα.--- ἘΤΟΤὴ ἐπί δηὰ ζημι. 

Βάλλε, 8 βίην. ἱτηρουί. ἱπάϊο. δοΐῖ. οὔ βάλλω, “"ἐὸ βηιῖϊε ;᾽" 

ἴανε δ2. σϊπουὺΐ {Π6 αὐρστηθηΐ, ΤΟΥ ἔδαλλε : Γαΐ. βαλῶ : ρετί. βέδληκα 

ὦ 80Γ. ἔδαλον. ἘΠῚ 
Αἰεί, ἄνευ, ““ αἰιοανς,," “εὐετ," ὅχο., Τοῖς δηὰ ρβϑείϊς [ῸΣ ἀεί. --- 

Καμπου ἀθάμοθβ αἐεΐ ἔγτοτα ἃ βυθβίδηξινθ αἷον, αἷὐξον (1.8 1ϊπ ἀῦτιπι), 
Κ6 ἀθεεί, ἀπὰ ἐπ6 Ὠοτῖς οἰκεξ ἴου οἴκῳ. (Οτ. Οτ., ὁ 868, ἅπηι. 3.) 

Πυραΐ, ποπη. ρἴυτ. οὗ πυρή, ἧς, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοηΐς [Ὁ πυρά, ἃς, ἡ, "α 
Πιπεταῖ-»1ε.,"--- ΕὙἸοΙᾺ πῦρ, “γε. ἵ 
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1τπὲ δ3--8. 
Νεκύων, 61». ΡΙΌΓ, οἵ νέκυς, υος, ὁ, “΄α ἀεαά ῥοάψ,"" “ἃ εοΥρφε." 

Νόοιῃ. ΡΙαΥ νέκυες, " {6 ἀεαι.""--- 6 τοοί νεκ ἈρρϑᾶγΒ ἰῇ {6 ϑαηβοτσὶς 

πας, ""ἴο ραυβἢ,᾽" ἂπὰ ἴῃ {ῃ6 [ιΐη πεῖ, πεο-ῖς, ἃπὰ πος-εο. 

Καίοντο, νυἱτῃοαῦ 1ῃ6 δυριηθηὶ, (ογ ἐκαίοντο, 8 ρίαγ, ἱπηροτί, ἱπάϊς, " 
5858. οἵ καΐω, ““ἐο ῥιιγη ;)" Ἃὑἱ. καύσω : ρϑτί. κέκαυκα, ἰῃ σδοιηροδί- 
ἤθη ΜΠ κατά, ἄο.--- ΤΊ 6. ϑαηβουί γοοΐ ἰ8. σμδή, “1ο ὃὉ6 ἀγγ,᾽" νυ ἢ 
Δ ΙΟἢ σοΙράγο τΠ6 Πιῖ. καύσ-ω : ἴδηοθ ομσάζα, 1, διὶῃ σίσει, 

Θαμειαί, ποι. Ρ]υΓ. ἔδιη. οἵ ϑαμειός, ἄ, ὄν, "“ Ἄογοιοάεα,," “ εἶσαε,"" 
“ φίαπάϊης εἰοδεῖψ ἰορείλεν." ---Ὕοπ ϑαμά, “ ἰορείλεν," “ἐπ ἐγτοιοά," 

“ὁ οἰοδε,"") “ εἰιιοκ. ᾿΄-πλκίη ἴοὸ ἅμα, ἀπά ρογνδρβ ἀθγίνϑα ἔγοιι ἱξ. 

ἵ, ᾿Εννῆμαρ, δἀνοτῦ, “ΜὸΥ πέηε ἀαψ4."") Απ Ερίο ἴσα, τοι 
ἵν ὅ9. ἐννέα, " πῖπε,᾽) δηὰ ἡμαρ, “α ἀαψ.᾽" ᾽ ᾿ Ἵμαρ, “ἃ ἀαψ. 

᾿Ανά, Οὐοπβαὶὶ ἢἰπ6 10. 

ἴὭεχετο, 8 5ἰηρ. ἱπηρουῇ. ἱπάϊο. οἵ τὶ ἀἀ]6 ἀθροηθῃὶ οἴχομαι, “10 ο,"" 
“90 πιαίκα οτιξ᾽ 5 τοαν ;᾽" [αἴ. οἰχήσομαι : ροτί. ᾧχημαι : ἀπροτίθοι ᾧχόμην, 
ΟΥ, ϑν 1 ἰηἰτἴ4] οαρίϊα}, ᾿Ωεχόμην. 

Κῆλα, ποιῃ. ρἰυγ. οἵ κῆλον, ουὅ, τό (Αἰιὶς κῶλον), “ἃ σλαζι,᾽"" “ ἀπ ἀγ- 

τοι." ῬῬΥΟΡΘΥΙΥ, {Π|6 τοοράετι διαί! οἵ δῇ ἅἄττονγ. ἴω Ηοπιοσ, αἰνγαγα 

υιϑ6ἀ οἵ ἃ σοι 5 ΔΙΓΟΝΒ, 6. 5.» οὗ Αρο]ὶο, ἑ. ε., ρδβδείθησο ; ογ οὐ Τυρί- 

Ζ6Γ, . 6.. ἰϑιηροβῖ. --τ  Κίη, ργοῦδΌ]ν, τὸ καυλός, “α ελαγὰ,᾽" " λαπάϊε,," ὅκα. 

Θεοῖο, Ἐρὶς δπά Ιοηΐο ἴῸγ ϑεοῦ, ἴτοπι ϑεός, οὔ, ὁ, “α ρβοά." Οου» 

580} 1ἰπ6 28. 

Δεκάτῃ, ἀαϊ. βἰηξ. ἔδιη. οἵ δέκατος, ἡ, ον, “τὰς ἐεπιλ," ἀπά 

ἴαμα δά. δστθοὶηρ νυἱτ ἡμέρᾳ ἀπἀογδίοοά, αηὰ ἱεηρ! ἰοᾷ, ἰῃ ἔδοῖ, ἔγοτη 
ἐννῆμαρ ν»ἱυϊοῖ ργθοθὰ68: ἤθποθ τῇ δεκάτῃ δέτε “" οπ ἑὰς ἱεπίὰ (ἀ8}, 
ἐιοιδευεν."" --- τοι δέκα, “ ἐεη,᾽)" ᾿ 

᾿Αγορήνδε, ““ἰο απ αδ5επιῤίψ."" Αἀγνθτθίδὶ ἴΌται οἵ ὀχργοββίοη, οοιι- 
Ρουπάεὰ οἵ ἀγορήν (Αἰϊϊο ἀγοράν), δου. βίηρ. οἵ ἀγορή (Αἰιο ἀγορά), 

«ἐφῃ αδϑεπιδὶψ,᾽" ἀπὰ 16 Βυ ΠΧ δὲ ἀθποιίηρ τηοιίοη ἰονγαγά. ---Οὕδοτυθ 
ἐπαΐ (15 Βυ Πχ, δε, 18 ΓΟ ΑΙ δρροηθδὰ ἰὸ 6 υπδϊιογοὰ δοοῦβα- 
εἐἰνθ-οτι, ἀπὰ 5 Ἰοἰπθὰ οὐἱν ἴὸ ποῦῃβ. [πὰ ἰἢθ 6886-οὗ ργοποῦηδ 

ἃ δάνθιῦβ, σε ἰβ υβϑὰ ἰῃ ρίαοθ οἵ δε; 88, ἐκεῖ-σε, ὁμό-σε, ἄλλο-σε, 

αὐτό-σε, εο. (Κιαλπεν, ᾧ 517, δ.) 

Καλέσσατο, ροθίϊο ἴῸΓ ἐκαλέσατο, 86 δυρτηθηΐ Ὀθίηρ ἀτορροὰ ; 3 

δἰηξ. 1 80. ἱπάϊο. τηϊά. οὗ καλέω, “ ἐο διιπιπιοη," “ ἰο «αἱ! ;)" ἴαϊ. καλέσω 

“,ΒΌΔΙΠ]Υ͂ ΒΥποοραίθά ὉΥ 1μ6 Αἰτῖοβ, δηὰ οοπιγαοίεὰ καλῶ) ; βογίθοι 

κέκληκα. ᾿ 

{πνε δδ. Λαόν, ἀοουβ. βίηρ. οἵ λαός, οὔ, ὁ, “τὰς Ῥεορῖε,," “τὰς ζοτεει." 

Ἐπί. Αἀνοιῦ. (Οοηβυϊὶ ποίθ.) ᾿ 

Φρεσῖ, ἃαϊ. ῥίατ, οἵ φρήν, φρενός, ἡ, “τὰς πιϊπιὰ."--ϑιτί ον δροδκίηρ, 

φρήν ταθᾶπ5 ἴΠ6 “ πιξάγ! "Ὁ ΟΥ̓ “ ἀϊαράγασπι" ((ογ σι ίο, αἱ ἃ Ἰαίου Ρ6' 
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1ήπε δ5-51. 

γιοᾶ, {Π6 ἐθύτη διάφραγμα νγὰ5 ΘιηρΙογ 6), 1. 6.,) ἔῃ 8. ΤἤΠ5016 ΨΉΪΟΙΣ 
ρᾶγίβ [ῃ6 ἢθατί δηὰ ᾿πρ8 ἔγΎμα 1Π6 ἸοΟνν ΟῚ υἰβοοσα. [Ὁ 1ΠΏ6η ἀβποίθβ 

186 ““λεατί᾽) δηὰ “ρατί5 αἀ)οϊπῖηρ ἰἠ6 πεατί,᾽) ““ἰλε ὀγεαβὶ,᾽" {|Κκ86 188 

᾿ Διαἴϊη ργαοοτάϊια. ΤὮῊΪΐ5, δοοοτγάϊηρ ἴο {πΠ6 Ηοχηθσῖο 1άθᾶ, 15 1η6 5θαΐ 

οὗ ἴδασ, οἵ 10γ, οἵ δῆρϑυ, οἵ συίϑί, ἕο. [10 15 8150 1Π6 βϑαΐ οἵ 18 

τηθηΐαὶ [ἀου 165, ἱπουρηῦ, νν}}}, ἀπαθγβίαπαϊησ, ἕο. Ηθποθ, φρήν 

ὈΘΟΟΠΊ65 Θααϊναϊθηΐ ἴο “ ἐλ πιϊπά.᾽ 
᾿ Θῆκε, ἴοΥ ἔθηκε, ἴῃΠ6 δυρστηθηΐ Ὀδίησ ἀγορροά, 8 βίηρ. 1 δοὺ. ἱπάϊο. 

δοῖ. οἵὗἁ τίθημι, ““ἐο ρίασε,,") “0 ριειὶ,᾽" ““ἰο δισφεδὲ:" [υΐ. ϑήσω : ρΡετί. 

τέθεικα : 1 80γ. ἔθηκα. 

Λευκώλενος, ον, “ [αϊγ-αγηιεα,᾽" ““τολῖέε- αγηιεά,᾽" Θρ᾿[Ποὲ οὗἩ 70πο ; ἔγοτα 

λευκός, ““τολῖξε,,"") ἀπ ὠλένη, “απ αΥπι.᾽" 5 

Ἥρη, ης, Ιοπὶο ἃηᾶ Ἐρίο ἔογ Ἥρα, ας, ἡ, “«ι10,᾽) φαθθη οὗ {Π6 σοαϑ, 

ἀδυρῃΐου οὗ βαίαση δηὰ ΕΠ θα, δηα 5ἰβίου δπὰ ᾿ 16 οὔ 7ο0ν6.--- Εν ΔΘ ΠΕΠΥ 

ακίη ἴο ἥρως, νυ ἢ ν Ὠϊο σοτηρατθ {Π6 1 δεΐη ἤεγιβ. ἃηἃ ἤἧεγα. ὥονθ 

11 15 Ὀ6 1Π6 πιαδέεγ, ἃηἃ 7π0ὸ {Π6 πιϊδέτεββ (ζεγα) οἵ 106 5κίθε. 

ἐΟοηβαὶϊῦ 11π6 4.) ἷ 
Κήδετο, ἴοΥ ἐκήδετο, ἴῃ 6 ἀιστηθηΐ θαὶησ ἀτορραᾶ, 8 βίην. ἴτὰ- 

Ροσγῇ. ἰπάϊο. τηϊά. οὗ κήδω, “ἐο πτεκ ;)) ταὶ 16 κήδομαι, ““ἐο δὲ 

οσοποεγηθα ΚΟΥ, “ἰο φαγα [ογ" (ἰΪ. 6., “ἐο σεὰ οπδ᾽ 5 δεῖ Γ᾽}; ζαῖ., Ι το- 

ἀπρ!!οαΐίοη, κεκαδήσομαι: Ὡ Ρατί,, ἴπ ἃ ῬΙδβθηΐ 56η56, κέκηδα, “1 

πιοί γι," “1 βογγοιῦ.᾽" 

Δαναῶν, σθῃ. ΡΙγ. οὗ Δαναός. ΟὐΟηβαϊ ποίθ οὴ 1ἰπη6 42. 

Θνήσκοντας, Δ6Οι5. ψ]0Υ. Ττῆᾶ50. ΡΥ65. ρατγί. οὗ ϑνήσκω, ““ἰο ἀϊε;," " 

ξαΐ. τηϊά. ϑανοῦμαι : Ρετῇ. τέθνηκα.--- 1 Θ᾽ σι ΠΘηθα ἔοτπη ἔγοη ἃ τοοΐ 
ϑαν, ΝΜ ΏΪΟΙ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴῃ {Π6 Γαΐ. τη. ἀπ ἴῃ [Π6 “2 ΔΟΥ. ἔθανον .---ΤῊ8 

“γοοῖ ϑαν 15 ακίῃ ἰο ϑὲν ἴῃ ϑείνω, ““ἰο 5ἰγκε,"") ΟΥ̓ ““τοοιιπα,᾽) ἀπ ὈΟΙῊ 

816 τοϊαϊθᾷ ἴο {η6 ϑδηβοσιξ λαη, “ἰο δίγίκε," ΟΥ̓ “ τοοιπα.᾽» 

Ὁρᾶτο, ἴοΥ ἑωρᾶτο, ἴῃ ἀου Ὁ ]6 δυσπηθηΐ Ὀδίηρ ἀγορραά, 8 Ββίηρ. ἴτα- 

Ῥοσί. ἱπάϊο. τηϊά. οὗ ὁράω ; ζαϊ. ὄψομαι (τοτη {π6 τοοῦ ὀπτ) ; Ῥδσί. ἑώρα- 
κα, πᾷ νυπουὺΐ {πΠ6 γαααρ!οαίίοη, ὥραᾶκα, “ ἐο 8:6." --- ΠΟΤΏΘΥ ἢὰ5 πὸ 

Ρᾶββίνθ, Ὀὰΐϊ δννᾶυβ 0565 {Π6 τηϊἰα]6 πὶ δη δοίϊνϑ βίσηϊδοαϊίοη. [Ιἢ 1ἸΚΘ 

ΤΩ ΠΠΘΓ, ὄψομαι, ἴῃ ζαΐ. τηϊά., 15 ΔΙνγαγ5 δοίϊνϑ ἰῃ τηθδηΐηρ νυ ἱἢ ΟἾ ΠΟΥ 

ΤΊΤΟΥ 5. ΠΠ ΚΟΥ 156.---ΟΥ̓ΡΊΏΔ}1ν, ἴῃ 811 ΡγΟθΔὈ] Υ, ὁράω πὰ {πΠ6 ἀἰσατη- 
τηᾶ, ἴοΥ [ῃ6 ϑ'δηβουϊ τοοῦ 15 οσὶ, ὑν τ νυ ἢ ΙΟἢ ΘΟΙΏΡΑΥΘ ΟἿἿ τσαγα, ἀ-ἰσαγε; 

αδττηδη τσάλγεη, Ῥεῖ, ἀσαλγι; πὰ 1,αἴ]η έτσι. 

Ἤγερθεν, ἘΡίο ἃπὰ “ΖΞοἸϊο ἴογ ἠγέρθησαν, 8 τσας 1 80γ. ἰη- 
αἴο. Ρ855. οὗ ἀγείρω, “ἐο ὑγῖπρ' ἐορείλεν,᾽)" ““ἐο εοἰϊεοὶ ;᾽" Γαΐ. 

ἀγερῶ : ῬοΥΐ. ρᾶ55., ἢ Αἰτῖὶς τϑαπρ!!οαίοῦ, ἀγήγερμαι.---ἘΊοΙὰ ἄγω, 
“1Ἰο ὑτίηρ᾽ ἰορείδεν.᾽)" 

Ὁμηγερέες, ἘΡΟ 8ἃηἃ Ιοπίο ΤῸ ὁμηγερεῖς, ποτὴ, ῬΙΌΓ. τηᾶ80. οὗὨ δμη 

1χνὲ 586. 

[ἀνε 57. 
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1ήπε 517-01. 

γερεης, ἐς, ἘΡὶς δηὰ Ιοηἷς [Ὁ ὁμηγερής, ἔς, “ αδϑεπιδίεὰ ;᾽" ἱτοτῃ ὁμός, 

“ ἐορείλεν,᾽" ἀπιὰ ἀγείρω, “ἰο εοἰἰεοί.᾽" 
᾿Ανιστάμενος, Ῥτ65. ρατί. τηϊά. οἵ ἀνίστημι : ἴαϊ. ἀναστήσω, 

ἵππα ὅ8.... ο πιαῖε ἰὸ βίαπά τ ;" ἴῃ 1Π6 πιά ἀ]6 ἀνέσταμαι, “ ἰο δἰίαπὰ 
μ},᾽ ““ἰο ατὶξ5ε.""---Οὔδογνθ, ποννθυϑυ, ἰμδὲ 1πΠ6 δογὶβὲ τηϊ 16 15 ἐγδηβὶ- 

εἶν ; 88, ἀναστήσασθαι πόλιν, “ἰο ταῖδε α εἰ(ψ [07 οπο᾿ 5 δεῖ" (Ηετοά., 

.» 165), ἄο. 

Μετέφη, 8 5Βἰηξ. ᾿πηρογί, ἱπαϊα. δοῖ. οἵ μετάφημι, “ἰο δρεαΐ ἀαπιοῊρ.᾽" 
ΟἾΪΥ υϑβεὰ ὈΥ ΗοτϊηΘΓ ἴῃ (8 Ρατί οὗ [ῃ6 νϑγῦ.---ΕἼοτ μετά πὰ φημί. 

Πόδας, ἀοου8. ρΙυΓ. οἵ πούς, ποδός, ὁ, “ἰλιε [οοί.""--- [6 ϑΘαηδβοτίξ τοοῖ 

15 Ῥαιὶ, “τὸ 50," Π6ῃ06 ϑδηβοσίξ ρα ; 1, αἰίη }εβ, ρεά-ἰα; ἘΠ ΡΒ} ραὰ, 
οι ; αδτυτηδη {ι58, ἄο., ακίη ἴο πέδον Ξξεξ ϑαηβοτὶϊ ραάα. 

᾿Ωκύς, ὠκεῖα, ὠκύ (Ερὶο ἀπὰ Ιοηϊς ἕδη. ὠκέα), " δι," “ἐ φεΐεκ." 

ΤῊΘ νοτγὰ 15 ροθϑίϊο, ἃπὰ τηοβίυ ΕΡρίο.---Ακίη τὸ 1π6 ϑαηβουῖξ ας, “ ἴο 

Ρᾶ55 Τῃτουρσῃ,᾽" ἀπά «50 ἰο ὀξύς, ἀκή, ἀκμή, ἀπὰ {π6 1,αἰἰπ ἀσεν, αομέμ. 
1κνῈ 59. ἼΑμμε, ΖΕ οἸῖς, Ῥοτῖς, ἀπ Ἐρίς, ἔοσ ἡμᾶς. 

Παλιμπλαγχθέντας, δοοα8. ΡΙυγ. 1 8Δ0Γ. Ραγί. Ρᾶ85. οὗ παλιμπλάζω, 

“ἰο ςαιδε 0 τσαπάεγ δαοῖ ;)" [ἱ. παλιμπλάγξω : μαβδίγθ, ἰπ ἃ πη ἀ]θ 

Β6η86, παλιμπλάζομαι, ““ἰο τρσαπάεν δαοῖ," ““ἴο ισαπιάετ αἰσαψ ὕτοπι." 
ΕἸοπὶ πάλιν, “ δαςκ," ἀῃὰ πλάζω.----Οὔβοτνθ ἰπδὲ [Π6 δοίνϑ 5 6 .6- 

ΙΥ αἰνϑπ θυ ἴο οοϊηρίθίθ 16 ἔοση. Τῇ ΟὨΪΥ͂ Ρᾶτί οὗ 16 νοῦ 
[ουπὰ ἰη δοίυδὶ 56 ἰβΒ παλιμπλαγχθείς, ἃ5 ΟσσυγΓ Ως ΠΘΤΘ ἀπά ἱπ Οά., 

ΧΙΙὶ., δ. Ἵ 
᾿Οίω, Ἐρὶο δοίϊγθ, ργββ. ἱπᾶϊο. ἴου οἴομαι, “ὦ ἐλίπλ."-- Οὔβοσυθ ἐπδὲ 

1815 Τοττα ὀΐω 5 ΟὨΪΥ͂ υϑοὰ ἱπ [Π6 ἢγβι ρϑύβοῃ. 
ΓΆΨ, δάνϑτ οἵ ρίδοθ, “ δαοῖ,᾽" “" αισαψ ἴγοπι," ἕο. Ακίη ἴὸ 

ἴλπε ὁ0. 8 1αείπ αὖς, (Ὠτουφὰι 16 “ΖΕ ο]Ϊα ἄπο, 
᾿Απονοστήσειν, ἴαϊ. ἱπῆπ. δοῖ. οὗ ἀπονοστέω, “ἰο γείιιτη,᾽" “ἰο οφοπια 

ἄοπιε ;᾽ ἴαϊ. ἥσω.--- τότ ἀπό, πὰ νοστέω, “ἰο τείιιτηι πσπιδ.᾽" ᾿ 
Κεν. Ἐπαυϊναϊθηΐ ἴο0 1Π6 ΡῥγΟ56 ἄν, 50 ἐπαΐ εἴ κεν ἰβ 126 βᾶτηθ 8ἃ8 

ἐάν. 
Θάνατον, αὐόυ8. βίηρ. οἵ ϑάνατος, οὔ, ὅ, “ ἀεαιῖι.."---Α5 τοσαγὰβ [86 

τοοΐ ϑαν, ΘοηΒ τοιηαυκβ ὑπάϑυ ϑνήσκοντας, ἰπ ᾿ἰπη6 δ6. 

Φύγοιμεν, 1 Ρἷαγ. 2 δοτ. ορί. δοῖ, οὗ φεύγω, “ἰο ἐδεαρε,᾽" “ἰο ὕτεε."" 
Οοηβοὶ: φεῦγε, ᾿π6 173, ΠΘΤΘ 1ῃ6 ΡΑΓί5 οὗ 186 νϑυὺ ἃγθ σίύθῃ.-- - ΤῊ 

τοοῖ ἰ8 βίγ οἿγ φυγ, 88 ΔΡΡΘΔΓΒ ἰπ φυγεῖν, ἔφυγον, φυγή, ἴῃ: 1»διΐη ἔιρα, 
ιρίο, ἄχο.-τ- ΑΚίπ δἰίμου ἴο 1ῃ6 ϑαπβοτίς δλμάδλ, “ ἱπῆθοίοτο," “ ὁ. 
σατο," ὙΠ ΙΟἢ οοτῆρατα 16 Ἐπρ δι ὀμάσε; ΟΥ̓́ΘΪΒ6 ἴο δάϊ, “9 
Μκαν." Ὰ 

Ὁμοῦ, αἀνοιῦ, “ ἐρρείλεν." ϑ τ ΟἿ, σθη. βίη. πϑαϊ. 
ἴμνε 61. ἼᾺΝΝ 
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Τ1άπε 61-84. 

Πόλεμος, ου, ὁ, ““τοαν."--- Ὑότη πέλω (ταάϊο 8] Τουτο), ακίη ἴο πολε- 

μίζω, πόλος, πολέω : Τι,αἰϊῃ »εῖϊο πιὰ δεϊζιηι. 

Δαμᾷ, 8 5ἰπρ. ΡΓ6Β5. ἱπάϊο. δεῖ. οἵ δαμάω, “ ἐο Ξιιδάιε ;)" [αΐ. δαμάσω " 
1 δὸγ. ἐδάμᾶσα : ρετί. δέδμηκα. Α Ῥοβι- τιθεῖς ἔογπι οὐ {Π6 ργεβθηΐ 

15 δαμάζω, νὨϊοἢ 15 ποῖ Τουπᾶ θεΐοτα Ἐπτὶρ᾽ 65, τπου σὴ 6 μᾶνθ 

δαμασθείς, ἃ5 1 ἔτοτη δαμάζω, ἴῃ (6 144 (ΧΥ]., 816).---ΟΟτρᾶγα 1ῃ6 

Θδηβοσῖξ ἄαπι, “ ἴο Ὀ6 ἰΆ1Ὴ6 ;᾽ 1,δ[ΐη ἀοπι- γ6 ; ἘΠ] Ἰβῃ ἑαπίε; Θδττῆδῃ 

σαΐπι. 

ΔΛοιμός, οὔ, ὃ, “ α Ῥεέδίϊίετιοο.""--- ϑαρροβϑά ἴο ὃ06 ἀκίῃ ἴο λῦμα, “τωῖπ,᾽" 

“ἐ ἀοπίγιοίίον," Ὀὰϊ ΥΕΤῪ ὉΠΙΚΟΙ͂Υ. ΜοΥΘ ΡΥΟΌΔΌΙΥ οὗ 1ῃ6 5ᾶγηβ ΨΥ 

τ 1η6 1,αἰϊη ἐμε- 5, ἀπὰ [ἢ 86 ϑ'δῃβουι ἰῶ, “ δεϊπάετε,᾽" “ εὐείϊετε.᾽" 

Ἄγε. ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙΙΥ, ἱπηρϑγαΐνα οἵ ἄγω, θὰϊ 5 ΒΘ] ΠΕΠῪ ἀϑθὰ 

ἔσαε 63. 85 8η δἄνϑχθ, Κ6 φέρε, ““ σοπιε,᾽") ““σοπιε οπ,᾽ ὅζο. 
Τινά, ἀδοῦβ. 5ίηρ. τηᾶδο. Οὗ [Π6 ἰηἀ δῆπί(6 τὶς, ποαξ. τὰ, ““ δοπιε ὁπ," 

“δε. - Οομραγα [ἢ 6 ΖΕ οἷἷο κὶς (ἴογ τὶς), 1,δτπ φιιῖβ (1. 6., κιξὶς), πὰ 

ϑαηβουίζ ζας. 

Μάντιν, ἀοοι5. Ββίηρ. οὗ μάντις, Ἰοπῖο τος, Αἰξίο ἕως, ὁ, ““α δεετ," “ἃ 

δοοϊ᾿ιδάψετ,᾽" ““α ἀϊοίποτ."---ΤῊ6. ἀοτεναίίομ ἔγοπῃ μαίνομαι, “ ἐο ταῦε," 

ἰβ ἴυυπὰ 85 ϑδΥΪν 85 Ραἴο (Τῆπ., 72, Β.), ὑπο. ἀἰβει συ θη 65 μάντεις 

Ττοῖ προφῆται, ἴῃ: ΓΌΠΏΘΥ ὈδΙπρ ῬΕΥΒΟῚ5 ὙΠῸ υἱίογοά ΟΥΔΟ]65 ἴῃ ἃ 

βίαίβ οὗἉ ἀϊοέπε ρηγεπδῃ ; 1ῃ6 Ἰα 6 Υ, 1Π8 ἐπέεγρυείετς οὗ τἰιοδε οτι 
᾿ρείομεν, Ἐρὶς ἔογ ἐρέωμεν ((Π8 τηοοά-νοντοὶ Ὀδίησ βῃοσίθηθα), 1 

ΡΙΌΓ. Ρταβ. βυδ]αποῖ. οὗ ἐρέω; ἘΡὶσ ρῥγϑβϑηΐ [0Υ εἔρομαι, ΣΝ “ἰρ ἴπ- 
ἐεγγορ αι," ““ἰο αεἰ.,᾽" ἄρ. 

Ἱερῆα. Οὐοηδβυὶὶ Πἰπ6 29. 
᾿Ονειβοπόλον, ἀοουβ. δίηρ. οὗ ὀνειροπόλος, οὐ, ὃ, “ απ πίετ- 

»γτείετ οὔ ἀτεαπιβ." ΤΑΘΥΑΙΥ͂, “ Οπ6 οσσυρίοα ὙΠ ἀΥΘαΓη5.᾽" 
Ετοτ ὄνειρος, “ α ἀγεάπι,᾽" απὰ πολέω, “ ἐο δὲ σοπϑεγβαπὲ τοϊίὶ.᾽" 

Ὄναρ, ποιῃ. 5βίηρ. οὗ ὄναρ, τό, “α ἄγεαπι." Ορροβροά ἴο ἃ νγακίηρς 

γἰβίου, ὕπαρ. ΟΠἿΪΥ υϑεὰ ᾿'π ποπι. ἀπᾶ 8οοῦδ. βίην.» [ῃ6 ΟἾΘΙ σα868 

Ὀοίηρσ Ξυρρ! δα “τοῖα ὄνειρος ἀπᾷ ὄνειρον, ἄτα. 
Διός. Οοηβυὶ 11η6 ὅ. 

Ἐστίν, 8 Βίησ. ργδβί. ἱπάϊο. οὗ εἰμί, “ ἐο δε." 
1χκε 64. Ὃς κε. ἘῸΓ ὃς ἄν. 

Εἕποι, 8 5ἰπρ. 2 δου. ορῖ. δοῖ. ἔτοτῆ ἃ ταδίοαὶ ἔστη ἔπω, ΤῸΓ ὙγὩϊο ἢ 

φημί 15 υϑεᾶ 85 ἃ ργεβθηΐ ; ἱπα δέν εἶπον, "" 1 5ροῖκε," “1 καἱὰ :" ἴ'τὰ- 
ϑοσγαῖϊνα εἰπέ : ρατί. εἰπών : Ἰῆδη. εἰπεῖν. Ὑ7ῦ6 ἢᾶγνθ αἷβο ἃ ἢγϑβί δογίβί 
εἶπα, ἀπιὰ ἱτηρογαΐϊίνο εἰπόν, ἱπου ἢ ἐῃ6 ἀοοδηϊαδιϊοη εἶπον βθ θη θϑὲ 

(6. ΤῊΪβ ]αἰίου ἔόστη οὗ 1η6 δουῖβί 15 ββρϑοίδ!υ Ἡογηθγὶς δηὰ Ιοηΐο : 
θαΐ ᾿ξ 4150 ἔγθαυ ΠΕ  ΟσΟΌγβ ἰπ Αἰθο. ΤῊΘ ἤιϊαγΘ ἀπᾶ μΡεγίδοϊ δ. 
ΒΌΡΡΙ Θὰ ὈΥ͂ ἐρέω, παιηδὶν, ζαΐ. ἐρῶ; Ῥετῖ εἴρηκα.--- ΟΌΒοσνΘ (μα 16 

μιν 68. 
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14πὸ θ4-66. 

τὰά 68] ἔπω ΤηΔῪ ᾿)6 ἰγασϑὰ ἰῃ ἔπ-ος. Απὰ 88 εἶπον ἰβ ῬΥΓΟΡΘΙΥ ἃ ἀϊ- 

σαιηϊηαϊοὰ νγογὰ, ξεῖπον, δηἃ 16 τοοῖ, {ΠΘΥΘΙΌΓΘ, ΒΓ ΟΕ βρθακίηρ, ἱ 

Βέπ, νγ6 ΤΩΏΔΥ ἴγ866 8η ΔηδίοσΎ Ὀοΐνγδθη 18 τοσὶ ξέπ, [Π6 ΟἸΠΘΥ ἔογτη 
ὅπ (ἱἰ. 6., Εύπ), νι ΐο ἀΡΡΘΑΓΒ ἰῃ ὄψν, “ἐλ νοῖσε,᾽" 186 ΖΞ: οἸ]ίος Βόκ, 1η6 
[μαἰΐη σοῦ, ἴῃ τοι, υυο-ἰβ, “ἐδ τοῖοε,᾽)" ἃ ἃ φοῦ: ἅΥΘ, “ἐο οαἰϊ,,) δῃ!ᾷ, ἤπα]- 

Ιγ, 1{Π6 ϑ'δηβουσὶξ τοαίδὴ,, “ ἀἰσθυθ." 

Τόσσον, ἘΡὶδ [ῸΓ τόσον, ἃρουβ. βίη. πϑιΐ. υβοὰ δάνυθυθ }]γ, Οἱ 
τόσος, ἡ, ον, Ερὶο τόσσος, ἡ, ον, “80 πιιεῖι,,) ἄσ. ΟοΙηραγθ (6 

[ναἰϊπ υϑᾶσθ ἴῃ ἑαπίωπι, αηὰ ΟΌΒΘΓΥΘ {Πᾶὶ τόσσον ἷἰΒ ὮΘΙΘ εἰηρ!ογρὰ 
νυ ΠοὰΣ δὴ δηβυνθυηρ ὅσσον. 
Ἐχώσατο, 8 5ἰηρ. 1 Δ0γ. ἱπαΐο. οὗ 1Π6 τηϊ4416 ἀθροπθηΐ χώομαι, “ἰ 

ὑὰ ὑποετιϑοα,᾽" “0 δὲ εὐγοιΐι ; ἴαΐϊ. χώσομαι : 1 801. ἐχωσάμην.---ΑΚίη 
ἴο χόλη. ᾿ 

Εἶτε, “ εὐἰιοίδιογ," ἀηβινογθαὰ ὈΥ εἶθ᾽ (ἐ. 6.5) εἴτε) αἵ {Π6 οἴοβθ 

ἴλνε 66. ΙΓ ΊΠΘ ᾿ἰπθ; 88 ἰπ 1νδϊϊπ, δυσὶ... δῖσδ. , 
Εὐχωλῆς, σθῃ. 5βίηρ. οἵ εὐχωλῆ, ἧς, ἡ, “α νοιν.᾽"--- ΑΚίπ ἴο εὐχή ἀπὰ 

εὖχος, ἴῃ Β81Π|6 βἰρηϊβορίίοη, [η6 τοοί οὐ νοι εὐχ (εὐκ) ΘΟΙΏΡΑΓΟ 
νυ 1η6 ϑδηβου ἐς (ΔΠΟΥΠΘΥ ΌΤΙ ΟΥ̓ 1046}, “ἐο »γαν ζ07,,"") ““ἰο ἀ6- 

517γ6,,) “" 10 τοϊδὴ."" (Ροίί, Εἰψπιοὶ. Εογϑοίι., ΝΟ]. 1.) Ρ. 295, 2068.) 

᾿Επιμέμφεται, 8 βίης. ργ65. ἱπᾶϊο. οὗὁὨ τη 416 ἀθροηθηΐ ἐπιμέωφομαι, 
“ὁ ᾿αῦε α οοπιρίαϊπὶ ασαϊηδέ οπε,) “0 ἵπιρμίε 0. οπε α8 πιαίίεγν οὗ 

ὑϊαπιε,᾽" [αϊ. ἐπεμέμψομαι.---ΕἼοιὴ ἐπί δηὰ μέμφομαι, “ἰο δίαηιε.᾽" 
Ἑ κατόμδης, σθῃ. βίην. οἵ ἑκατόμδη, ἡς, ἡ, ““α Ἀπεσαίοπιδ."" ΒΟΥ 

βρθακίηρσ, δὴ οἤδδυείησ οἵ ἃ λωπάτεά οχεπ ([1τοτὴ ἑκατόν, “ α λμπάγεά," 

πὰ βοῦς, “ απ οχ}} Ὀυϊ Θνύϑὴ ἰῇ ΗΟΠΊΘΥ {Π6 νγνοσγὰ ἢδ5 Ἰοβί 118 οἱ γ- 

τοΪορ σα] βισηϊοαίίοη  δηὰ ἱμουρῃ ἰπ 16 ργθβθηΐ ρᾶββαϑθ ἴδ ΤΏΔΥ 

811}} γϑίαϊη {πᾶὶ τηθαῃίησ, γϑὲ ἰπ ὈΟΘΟΚ νἱ., 93, 11δ,.ννὸ πὰ ἃ μϑδᾶ- 

ἰοιαῦ οὗ ἐισείσς οχθη ; ἴῃ Οά., ἰϊϊ., 69, ΟΥ̓ εἰρἠίψεοπδ. ΝΟΥ ἄοεβ Ἦο- 
ΤΏΘΙ οοπῆῃθ ἰΐ ἴο ΟΧΘῚ ; ὉΓ Βδοδίοιηθβ οὗ Ἥὀχϑὴ δηὰᾶ σϑῖηβ οἴϊϑθῃ ο0- 

ΟΌΥ (1]., 1.,) 815: Οἀ., 1.) 25); ΠΔΥ͂, γ8 Βηὰ Παοδίοτηθβ εοὐίψομέ ἀπῳ 

οχεέη, δ. 8.» οἵ ΠΙ͂Υ τὰπιβ (Π]., χχίϊ!., 146). ὙΤΠ8 νογὰ ἑκατόμδη, ἱμοτα-᾿ 
ἴοτθ, δυϑὴ ἰῃ Ηοπηθι 5 ἐἰτηθ, ὑυουἹὰ βόα ἴο μᾶγθ βἰσηϊῆθα, ἰπ σοποτ- 

8], ““α ἰατρε βαογίῇοε οἤετεὼ ρειῤἰϊτεῖψ.᾽" 
Αἰ, Ἐρίς ἂπὰ θοσγίο ἴογ εἰ, "ἡ" Ιἢ μι, ΟΠΙΥ͂ αἴ κε ἀηῃὰ 

ἴμνε 66. αἵ κεν, Ὀογίο. αἴκᾶ. --- Τὸ σοηΐαίηδβ, ΒουΘν Υ, ἃ ἰαϊθηΐ τοῦ 

ΘΙΘΏΘΘ ἴο βοιηδίῃίηρ ν᾿» ἰΒῃ θα (ὉΓ ΟΥ ἀδβίγθα, πὰ ἰβ {ῃυθίογα δκίῃ ἴο, 

"ἶ ποῖ ἰάθηιίοα! τυ, αἴ, ἢ ΘΧχοϊαπηδίίοη οὗ βίγοηρ ἀδβίγθ, “ τοοιῖε 

ἐλαὶ ἢ “0 ἐλαὶ  (σοπβυϊὲ ποίθ.) Ι ΤΌΝ 

Πως, ΘποΠΠἴ6 Δάν οτῦ, “ἐπὶ ἀπῆν ἀσαν." Οἡ {6 ΟἰΠΘΓ μᾶηᾷ, πῶς, ἃπ 
εἰπέογγορσαϊίνθ δάνθγῦ, “ἐπ τολαὶ τραν,,") “ ἄσιο." 

᾿Αρνῶν, πθῃ. ΡΙΌΓ., “ ο[ ἰαπιδδ."" ΤῊΘ ποιη. ̓ δίηρ. ἄρς (ὐορδ μὰ το 
 ς 
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ἔ 

1πε 66-67. 
Καμπου, ἀρήν οΥ ἀῤῥήν) ἰΒ ουξ οἵ 56, ἀπὰ [15 ρδ6 8 15 βυρρι δὰ ὈῪ 

“ἀανός. ἘΞΑΥΙ͂Υ ΔΌΪΠΟΥΒ ΠᾶΥΘ, σθη. βίησ. ἀρνός ; ἀαϊ. ἀρνί; ἀδοουβ. ἄρνα 
ἀμαῖ, ἄρνε : ῬΊΓΑΙ, ποπη. ἄρνες ; δθῆ. ἀρνῶν ; ἀαΐ. ἀρνάσι (Ἐρὶς ἄρ- 

γεσσι): δ0ου5. ἄρνας.---Π6 τοθῖ ἈΡρθδῚβ ἴο Ὀ6 ῥὲν, νυ ἢ ν ΒΙοἢ ν 6 

ΤΏΔΥ͂ ΘΟΙΏΡΆ͵ΙΘ ἴΠ6 ἘΠΡ] 5}} τάπι, γ ἢ 116 ἴῃ 1Π6 ἢγϑί ἔννγο ᾿θεῖθυβ οὗ ἀρνὸς 

νγ6 ἀείδοϊ ἃ βουΐ οὗ Τεβθιη θα 66 10 ἴῃ6 Τιδέϊη αγ-ῖε5. 
᾿Κνίσης, σεη. 5ίηρσ. οὗ κρίση, ἘΡΙ΄Θ [ῸΓ κνῖζσα, ἢς, ἡ, “ἐε δἴεαπι απὰ 

οὗογ οΓ {αἰ," ἩΒΙΘΗ ΘΧΠΔ165 το πηθᾶὶ τοδϑιϊηρ ; ΘΒΡΘΟΪΔΙΠΥ͂ "ἐλε 
πιεὶϊ ΟΥ βαϑὸῦ ΘΓ α υἱοίϊπι,," κἴὲ βέεατα οὕ α διιγπὶ δαςτγίβεε,᾽)" ὙὨϊΟἢ 

ΞΟΠ 19 ὨΘΔΥΘη 85 ἃ στδίθίῃ] σἹἢ το 1Π6 σοάϑ.---ΘΌβεγνθ [Πδὲ κνίσῃ 
πα κνῖσα 16 ἰῃ6 ΤΟΥ ΘΟΙΤδοΐ ΓΘΥΤΏ8 ΤῸ 1ῃ 6 σΟΙΉΤΊΟη κγίσση, κνίσσα 

(Ρταοο, ἀε Μείγ., Ῥ. 1, 4, εα. Ηδετηναττ.---- Επιδίαίϊ,., 1166, 30).---ΕἼΟΓα 

κνίζω, “ἰο ἱγτίίαίε,᾽ “10 πειίιϊ6,᾽) ““ἐο οἰαξε,᾽) ἃ5 θβχργεββίνβ οἵ 186 εἷς- 

ἔδοὶ ργοάυσθα ὕροὴ 186 ΟἸΔΟΊΙΟΥΥ ΠΕΙνῈ5 ὈΥ ἴῃ6 Οὐ ἰπαΐ 8 γ1565 

πὴ 1ῃ6 τοοΐ οὗ κνίζω (. ε., κνίδισω) ΘΟΙΉΡαΥΤΘ ἴπ6 1διῖπ πίάτοτ, 

“βαθοτ,," [06 ΟὙΘΟΚ νύττοω, “ἐο »τίοϊ,᾽" ἂπὰ 1Π6 ἘΠ ΡΊ 5Βἢ ποίεε ἀπὰ 
κεεάϊίε. 

Αἰγῶν, σεῃ. Ρ]ΌΓ. οὗ αἴξ, αἰγός, ὃ, ἧ, ““α σοαΐ." (Θοπηβαϊὲ Π1πὸ 41.) 

Τελείων, σ6ῃ. ΡΙΌΓ. οὗ τέλειος, α, ον, ““»Ῥετζεεῖ,," ““εὐἰϊποιὲ 5ροὶ οΥ 
διοηιῖβλ." ΤΑΙΘΓΑΙΥ, “ λαυϊη δ᾽ τεασἠεά τί5 ἐπάι,᾽ ὃ. ε.γ σΟΣΩΡΙΕἴ6, ρογέδος. 
- ΤΟΙ τέλος, ““αἢ ἐπᾶ.᾽" 

Βούλεται, 8 5Βίησ. ΡΓ65. 500]. τηϊά. οἵ ἀδβροπεπὶ βούλομαε, 

ἴμνε ΟἿ. ψ ἢ Βθογίθπθα τηοοᾶ νονγοῖ, “ ἐο εοἱϊ!,,) “ἰο δὲ τοίη," 

“ἐὲ0 εὐίδῆ;)" Ταῖ. βουλήσομαι : γῬετί. βεδούλημαι.----ΟΌΞοτγ 6 ἔῃ6 ΦΌ]]οντ- 
ΐὴς ἀϊδδγοποα Ὀδίνγεθη ἐθέλω ἀπὰ βούλομαι, ἴῃ ἰῃδὲ ἐθέλω ΕΧΡΤΟΞΒΕ9 
ἐλοῖσε ἀπὰ ρητροβε; Ὀὰϊΐ βούλομαι, ἃ ΤῊΘΙΘ Ἱποίπαίτοτι ἰονγατὰ ἃ ἰμϊησ, 
ἃ τοιϊϊπρπεδβ. (Βείίπιαπη, Γιεσίϊ., ἵ., Ῥ. 36.--Ορροββὰ, Βουγθυοσ, ὈΥ 
Ῥοπαϊάξοη, Νεισ Οταίψίτι5, Ῥ. 501.)---ἘΞ ΠΘΥ ἕοττη βόλομαι, ἀπὰ ἴῃ 186 
᾿δοίϊν8 (ΖἘο]16) βόλω, νὭδῃοθ 1Π6 1,δἴ]π σοῖοθ. Α τηθοἢ 1655 βαι βίδο- 

᾿ἘΟΥΥ͂ ΘΧΡΙ πδίϊοῃ ἰ5 σίνϑη ὈΥ οπαϊάβοη (Ν ει Οταίΐψζιις, Ρ. 865, 5εφ4.), 
ὍἘῸ {τά665 βούλομαι ἴο βουλή. 

᾿Αντιάσας, 1 801. Ρατί. δαί. οἵ ἀντεάω : ζαΐϊ. ἀντιἄσω : 1 801. ἠντίᾶσα. 

(Οοηβαϊξ ΠΠπ6 31.) “Τὸ δὸ ἴο τηεεὶ," “ἰο ρῸ ἴπ φιιθδῖ οὗ ;)) Ξαϊὰ 6βρε- 
ΟἸΔΠΥ οὗ [Π6 σοᾶβ, “"ἐο σοπιε (85 ἴὰ ὙὙ6Γ6) ἐο τιεεὶ απ οἤεγίηρ,᾽" ἴ. ε., ας- 
εερὲ σταοϊοιιδίῳ οἵ ἴἴΐ : ἀπ ΠΕΠΟΘ, “ ἐο Ῥατίακε ο{,᾽" “ἐο ἐπ7ου.᾽" 

Λοιγόν, ἀ6 68. βίης. οὗ λοιγός, οὗ, ὃ, " ἀεξίτιιοίῖον.," --ΑΚίη ἴο λυγρός, 

λευγαλέος, ““τιοιτηξιϊ,᾽ “ ὠὐγειοἠεᾶ,᾽" ἀπὰ 16 Τιδἰϊπ ἵπσεο, [πιεέλι8. 
. ᾿Αμῦναι, 1 δοτ. ἰπῆη. 8δοῖ. οὗ ἀμύνω, ““ἰο τοατὰ οἵ; ἴαϊ. ἀμῦνῶ: 1 
80Υ. ἤμῦνα.--- ΤῊ τοοῖ μυν ΔΡΡΘΑΓβ δίῃ ἴο {παΐ οὗ 1η68 1,81] περισε- γέ, 
ταση-ἴα (πιμη-ἰὰ), ἃπὰ ἴο 1:6 ϑ'δηβουὶ τπᾶπ, ““ἴο ΟΏΘΟΙ,᾽» “ἴο τΘ: 

Βίγδ ἢ." - 
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1ήηπε θ68--10. 

1χνπ 08. Ἤτοι. (Οοπβαϊὶ ποίθ.) 
Κατά. ἴῃ Ηοϊμογὶς ΟὙὝθοκ δὴ δάγθυῃ, “ ἀοιρη.᾽" ϑΘΌΘΒΘΑΌΘΉΥ, ἃ 

ΡΓΘροβίτοη. 
Ἔζετο. Οοηβυϊέ Πἰπ6 48. 

᾿Ανέστη, “ δίοοιί τι|0,᾽) “ατοδ86,᾿" ὃ δἰ. 9 80Υ. ἱπαίο. δοῖ. οἵ ἀνέστημι, 

“ἐσ πιαζε ἰο δίαπά τ|ρ,,) “ἰο ταῖδε τ 1 [αἴ. ἀναστήσω : μεοτί. ἀνέστηκα, 

“1 δἰαπὰ τ :" ῷ δ0γ. ἀνέστην, "1 5βἰοοά τι|}."-Τ ἈἬτοτὴ ἀνά δἃηὰ ἔστημι, 
““ο ρίαοσε." ᾧ 

Κάλχας, σοη. Κάλχαντος, ἄσ. ““ (αἰολια 59") 1ῃ6 ΟὙΘΟΙΚ 566Ὶ 

ἴαπε 69. αἵ ΤΥΟΥ. --- ϑαρροβοα ἴο σοιηθ ἔγοτη καλχαΐνω, “10 τπαζε 
ἀαγᾷ απὰ ἐγοιϑίοιι 5, ΚΘ ἃ Β[ΟΥΓΩΥ 568 :᾽) δηἀ 16 ῃ “ἴο ΤΏ ΟΥ̓ΣΥ Οἱ 

ΤΘΥΟΙΥΘ ἰπ ΟΠΘ᾽ 5 πηϊπά, ἴο βθαγοὶὶ ουΐ,᾿" ἄο. Ηθποθ Κάλχας Μ}}} βὶρ- 

ὨΪΥ, ΒΊΟΥ, “ἐς ϑεαγολεγ.᾽" 

Θεστορίδης, οὐ, ὁ, “τὰς 5οπ οΓ ΤῆεείοΥ." Α Ραϊγοηγτηὶο ἀρρο]αΐιοι 

οἵ Οα]οῖαβ. Ετοπὶ Θέστωρ, ορος, ὃ, " ΤλδοδίοΥ,Ἶ Βοη οὗ Ιάτηοη, ἃπὰ 

ζαῖῃοΥ οἵ ΘΟ] 885. 

Οἰωνοπόλων, 5εῃ. Ρ]υγ, οἵ οἰωνοπόλος, οὐ, ὃ, “απ αιρν,)) ὁη6 ὙηΟ 

18 θυίοα νυν], ΟΥ ΟΌΒΘΤΥ 65 {{π| Ηἰρσηϊ ἀπ οὐἱθ5 οὗ δίγάβ, ἱπ οσάθυ ἴὸ 

ἄγανν οἸηθη8 οὗ 1Π6 Γαΐ ΓΘ {Π ΓΘ γοτη .---- ῬΡΓΟΡΘΤΙΥ δη δα]θοεῖνο, οἰωνο- 

πόλος, ον. --τ ἘΤΟΙῚ οἰωνός, ““α δτά,᾽") ἃηὰ πολέω, “ἰο δε σοπϑετδαη. 

ισἱι].." 
Ὄχα, “ὃν {ατ,᾽ ἙἘρὶο δᾶνϑτγθ, οὔπἱὺ ἰουαπὰ ἴῃ ἨοχηθΥ, ῬγΏΘΥΘ ἰδ 15 

ΡΓΘ ΤΥ Γγοααθηΐ, ἐπουρῇ ΟΥ̓ 88 δη ἱπίθηβίνθ Ὀθίοσα βυρουδίϊνθβ. 
Ιῃ [8 ρίασθ, ἰδίθυ. υυγίθιβ πᾶνθ ἔξοχα. ---- ῬΙΟΘΔΘΙΥ ἤτοτῃ ἔχω, “ο΄ 
δεῖ ε᾽") ΟΥ̓́“ ΊΤαΞρ ;)" [ὉΓ, ἃ5 ιάθυδίπ γθιηαγΚβ, ὄχα ἰβ ἰο ὀχυρός, 85 
(86 οἱά αδιγηδη {αϑί, “" ὙΘΥΥ͂,᾽ ἴο ζε8ὲ, “ [ἀβι,᾿ “τἰρῃϊ.᾽» 

Ἤδη, οὐ ἤδη, 8 5βίπρ. ρΙαρογ, ἱπάϊο. οὐ εἔδω, ““ἐο ἔποιυ," ἃ 
ἴανα 0. βσηϊποαίίοη, μον υ συ, νυ ἢ εἴδω, ἡ ΠΟ, ῬΥΓΟΡΘΙΎ τηθδἢ5 
(ἐἰρ 866,)) αοῖ5, ἴῃ γθδ] ν, ἴτότη 118 ρουίδοϊ οἶδα, ΤῸ νυ δὲ ομ6 ἀα5 βεθπ 
δηᾶ οὐδετυεά, ἰπαΐ οπ6 ἀποιῦβ, ἀπ 850 οἷδα τηθδῃβ “1 λαῦε εξ ἱπίο 
ἐϊ,,) ἀηἀ, ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΙΥ, “1 ἀποιν {ϊ.) ΤῊ σοπηπιοη ἔογῃῃ οὗ {Π6 ρ]ὰ- 
Ρογίδοϊ ἰ5 ἤδειν, ἤδεις (ΟΥ̓ ἤδεισθα), ἤδει, ὅτο., ἴοΥ ψν ϊοἢ 16 Ἐρίο ττὶ- 
[6Υ5 5δἰά ἤδεα, ἤδεας, ἤδεε, ὅζο. “ΤΏ τ[Ὠϊτά ρούβοη ἤδεε ὈΘΟΟΙΠ65 ΘΟ 
ἤδη ὈΥ σοηίγδοίίοη, ἩΠΘΥΘα5 ἴῃ 11., 1ϊ., 409, 1[ῃη6 ἀποοηϊγδοιοα {Όττη 

οοσυτβ. ΤΠΘ Αἰ ο65 βαϊὰ ἤδη, ἤδης, ἤδειν, ἀηὰ ἤδη, θὰ: νυ ῖἢ τορσαγὰ 
ἴο 1118 Ἰαβὲ [ΌΥΤΩ, ΠπδτηΘΙΥ, [6 84 ρϑύβοῃ ἤδη, ἰπ Αἰτῖο, βίτοης ἀουθὶ5 

οχὶβὲ. (Οοηβαὶ Κύλπετ, ἢ 123, ἀπηι., ἀπὰ Βιμέίπιαπη, ἀπῇ. ϑρταοῖι,., 
το]. ἰ., Ρ. 434, ποί.) 

Ἐόντα, Ἐρίο δηὰ Ιοπΐς ὉΓ ὄντα, ἀοοι5. ΡΙΌΓ. πουΐ. οἵ ὦν, οὖσα, ὅν 
ΡΓ65. ραγί. οἵ εἰμέ, ““ ἐο δε." 

᾿Εσσόμενα, δοουβ. μία, πϑαΐ, ζαΐ. Ρατιϊοὶρ]6 οὗ εἰμέ, “ ἐο δ. 
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ς 1ππε 10--78. 

Πρό. Ἠοιπογὶς δάνθυῦ, “ δείοτε,," ““οπ δείοτε." Ξϑ.ὈΞΘΑΌΘΠΙΥ, ἃ 
Ριεροβίτοῃ. 

Νήεσσι, ἘΡὶς ἀπά Ιοπὶς ἰογ ναυσί, ἀαΐ. ρίῃτ. οἵ νηῦς : σ6η. 

ἴμνε ΤἹ. νηός, ἡ, ἘΡΙ΄ ἀπά Ιοηΐς ἴοσ ναῦς, νεώς, ἧ, ““α 5}1}.᾽" 

Ἡγήσατο, 8 5'πδ. 1 8Δ0Υ. ἱπάϊο. οἵ τηϊάἀ]6 ἀδβροπβηΐ ἡγέομαι : ζαΐ. 
ἡγήσομαι : 1 801. ἡγησάμην, “το ἰεα(,᾽" “ἰο δὲ α σειΐάε τιπίο.᾽ 

Ἴλιον, δοσυβ. βίη. οὗ Ἴλιος, ου, ἧ, “Πίμπι," οὐ ΤΥΟΥ. ΑἈποίμου 

ΙΟΥΤῚ 15 Ἴλιον, ου, τό, Ὀυϊ ἡ Ἴλιος 15 16 ΤΌΓΠῚ. ΘΠ ΡΙοΥΘα ὈῪ ΗΟΙΠΘΓ 
δηᾶ {Π6 Ρορίβ, ἢ 1ῃ6 Θχοθριίοη οἵ 1|., ΧΥ., 71, ὑΠΘΥΘ τὸ Ἴλιον 

αἰοπθ οσοῦγβ. ΤΠΒ Ἰαΐου ΡΤΌΒ6 ΨΥ 6 γ5, ἢ 1Π6 ΟἾΠΘΙ Παηᾶ, 508 }}Υ 

δῖνα τὸ Ἴλιον ἴΠ6 ΡΓΘίδγεποβ. 
Εϊσω, ΤΟΥ ΤΑΥΘΙΥ ἔσω, ἀἀνοτῦ, “ ἐ0,,) ““πὠπίο,᾽" “τηΐο,᾽ “ αὐἱϊλῖη."- 

Ετοπι εἰς. ἐς, ““ἱπίο.᾽" 

ἱ Ἥν, δου. 5ίηψ. ἕδη. οὗ ἴΠ6 ροββθββίνθ ρΡγόπουῃ, ὅς, ἧ, ὄν, 

ἴανε 78. ς μῖδ, πεν, ἋΙῸΥ ἑός, ἑή, ἑόν, ὙΨὨΪΟῊ Ἰαβὲ 15 1πη6 ΕἘρὶο δηὰ [οπὶὸ 

ἔοππη. 

Μαντοσύνην, ἀρουδ. βίης. οὗ μαντοσύνη, ης, ἧ, “5Κὶ11 ἴπ ἀϊοϊπαίίοη." 

ῬΙΟΡΕΙ͂Υ, “ ἐξ ατὲ οὗ ἀιοσϊπαίτοτ.".--- ΕἼΤ μάντις, “α αἀϊοίπετ." Οοη- 
5ῈΠ Πἰπ6 62. : 

Τήν, Ερὶς δηὰ Ιοπῖο ΤῸ ἦν, δου. βίησ. ἕδη. οὗὨ ὅς, ἧ, ὅ, το] αἴτνθ 

ΡΓΙΟΠΟῦΠ, “τοῆο, τολίοῖ, ΟΥ̓ἐλαὶ.᾽ 

- Οἱ, ἀδΐξ. βίησ. οὗἉἨ 16 ΡΕΥΒΟΠΔ] ρτόποῦη οὗ {Π}6 {ΠἰγΓὰ ῬΘΥΒΟῺ Τηᾶ56. ΤΥ 

αὐτῷ, “ὁπ ἠϊπι,)) “ἰο ἀϊπι. Νοῖη. ννδπιϊησ ; σϑῃ. οὗ : ἀαΐ. οὗ : ἀοου. 

ὃ.---οΟὕξβουνα ἐμαΐ, [μου Ρἢ 16 ΒτΔΙΩΤΗΔΥ5 Τοργθβθηΐ [Π6 ποιηϊπαίϊνα οὗ 

τη 5 Ρστοποιη 85 ννδηϊίηρ, γοεῖ [86 ἀποῖθηϊξ σγδιητηδγίδηβ δά ἀπΠ06, ἃ5 Δἢ 

ΘΑΥΥ ποπηϊπαίῖνθ, 1η6 ἴοττα Ζ οὐ ὕ, ντ ὙΠ Οἢ 76 [ΠΥ ΘΟΠΊΡΑΓΘ ἴῃ 6 

[ναἴίη ἐς, σα, ἰά ; ιῃ86 αοιῃῖο ἐς, δὲ, ἠέα (“86, 586, 11), ἀπὰ 1η6 54ῃ- 
ΒΟΥ α7-απι, ὅ7ταπι, ἰά-απι. (Καλπεν, ᾧ 894.) 

Πόρε, ἴοΥ ἔπορε, [6 δυσπηθηΐ Ὀεΐησ ἀτορρθά, 8 βίησ. 2 801. ἱπᾶϊο. 

δοῖ. ἴγοῖὴ 8η δββυμηθα ργαβεπὶ πόρω, “ ἐο δεδίοιν," “ἰο ρταπιί,᾽" “6 
εἴσε.""--- ΤῊ 6 τοοῦ ἴῃ πόρω ἀρρθαῖβ ἴο ὃὉ6 16 ργδροβί(ἴοη πρό (Ποτὶς 
πόρ, πορτί), τὴΘ Πἰοτὰὶ τηθαπίηρσ οἵ ἴῃ6 σϑυὺ Ὀεὶπσ ““ἐο σίρε [οτεὶ.᾽" 
ΜΙ ἘΠπ|8β ΘΟΙΏΡΑΥΘ Ῥογ-τίρο, “ἰο δἰγείοἶι; ἐογιὶ ; γατ-ῖο, “ἰο ὀτὶπρ 
[οτιὴ ; Ῥογ-ο, ““α Ῥοτίϊοη,᾽" βοιηθίίησ σίνϑη ζοσίἑ ἴγτοτη ἃ 016, ὅζο. 

“Ὅ. Οοηβυϊξ ποί8.---ἶἰῦ μα5 [06 δοσϑηΐ θθοδιβθ ζ]ον δα ὈΥ͂ 
ἴανε 78, λῃ 6ποιπῖο. ; ὶ 

Σφιν, Ἐρὶο πὰ Ιοηῖς ῸΓ σφισί, ἀαΐ. ῥ]ΌΓ. οὗ σφεῖς, Μϊοἢ 15 156] 
186 ποπη. ΡΙαγ. τηᾶ86. Οὗ [ἢ 6 Ραυβοπδὶ ρστόποῦῃ οὗ Π6 8ἃ ρϑύβοη, “ ἐλεψ.᾽" 
--Οὔβεγνβ {ῃαΐ σφιν ἰβ αἰβο υβϑᾶὰ 10 1Π6 ἀδί. βίησ., θὰϊ τη ἢ 1655 

ἢ ΞαθΘηΠ)}Υ. 

φρονέων, Ῥγ65. ρΡατέ. δοῖ. οὗ εὐφρονέω, ὙΥ ΒΟΉ 18 ΠΠΘΓΘΙΥ͂ ἀβϑυμηθὴ 
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Τήπε 13--10. 

88 ἃ Ῥγθϑδηΐ, Π0 Β00 ἢ} ΤΟΥΤῚ ἴῃ ΥΘΔΙ ΠΥ ΟΟΟΌΥΥΪηΡ : “ δεῖπρ' 7ασονανῖῃ 
αἀϊεροδειί,,") “πιδαπῖηρ ιὐεὶ! ᾽ --- ΟΌΒούνθ ὑπαὶ ἐφρονέων ἰΒ Ἐρὶς ἴοι 
εὐφρονέων. 

᾿Αγορήσατο, ἴοΥ ἠγορήσατο, ἴῃ} διιστηθηΐ Ὀθίπρ ἀτορρθᾶ, 8 βίην. 1 
800. ἱπάϊο. οὗἉὨ 116 τηϊ 16 ἀθροπθηΐ ἀγοράομαι : [αϊ, ἥσομαι, “ἰο ταν 
ἀπριμο᾽ ἴῃ [Ὁ}}] ἀΒΒΘΙΩΌΙΥ. ῬΙΟΡΘΙ͂Ύ, “10 πιδεὶ ἵπι αϑϑεηιδὶψ." ῬἙΎΟΙΩ 

ἀγορά, “απ αδϑεπιδὶψ.᾽" 
Μετέειπεν, Ἑρίο ῸΥ μετεῖπεν, ὃ Βίηρ, 2 ΔΟΥ. οὗ μετάφημι, “ἰο ϑρεακ 

ἀπιοτρ ἢ ὦ ΔΟΥ. μετεῖπον, ες, εξ. ΟὈΠΒΌΠ: ΤΘΙΏΔΥΚΒ οη εἶπον, ἵπ 1ἴπ6 

θ4. 

᾿Αχιλεῦ, γοο. οΥ̓᾿ΑΑχζλεύς, [8 Βμογίοποα δη4 ΘΑ ΘΓ ΤΌΤΤα Οἱ 
ἴανβ 74. πη πᾶτηθ οἵ ΑΘΒΪΠΘ5; 1Π6 Ἰοησ6Υ οὴΘ θοίηρ ̓ Αχίλλεύς, [ῃ:6 λλ 
θείηρ δἀορίθα [ὉΓ [Π|6 τοααϊγοιηθηΐ οὗ 1η6 σθῖβθ. ΤῊΘ 5816 τα] τς 
ΔΡΡΙΪ65 ἰο Ὀδύσεύς ἀπὰ ᾿Οδῦσσεύς. 80. Αἰνέας 15 [16 ΘΑΥΠΘΥ (ΟΥ̓ΠῚ ΤΟΙ 

Αἰνείας, αῃιὰ ννᾶ5 γϑίαἰπθα ὈΥ 16 Πουίδη8. 

Κέλεαι, Φ᾽ῬεΓ5. βίη. ργβθβ. ἱπᾶϊσ. οὐ 1ῃ6 τη ἴθ ἀθροηθηΐ κέλομαι, 
“ἐἐο διά," “ἰο πγρο,᾽)) “ἰο δεὲ π᾿ πιοίίοπ,"" ὅτο. ; [αΐ, κελήσομαι : ὦ 80Υ. 

κεκλόμην αηὰ ἐκεκλόμην.---ΟὈοτγο ἰπαΐ κέλεαι 15 Ἐρὶο δηὰ Ιοῃῖο [Ὁ 
κέλει. ΤΊ5, κέλομαι,  Ρ6ΓΒ. (οἰά ξογηι) κέλεσαι : (Ερὶς ἀπά Τοπῖδ) 

κέλεαι : (Αἰ) κέλει : «(ςοταπιοτ ἀϊαϊεοῖ) κέλῃ. 

Διΐ, ἀαΐ. βίησ. οὗ Ζεύς. Οοηβυδ γϑιηαυκβ οἡ Διός, Ηἴπ8 4. 
Φίλε, νοῦ. βίηρ. τῆᾶβο. οἵ φίλος, ἡ, ον, “ ἀδαγ," “ δεϊουεά.""---ΟΥἱοὶ- 

ὨΔΠῪ ἂη δα͵θοίίνθ ; αἰϊογυνναγὰ υβθὰ 85 ἃ βυθβίδηϊνθ, φέλος, οὐ, ὃ, “ἃ 

ον ά." ΑἋᾺ βίμηῖγ Ομδηρθ [Δ Κ65 ρ᾽4 66 νυ ἢ ἀπιΐσιι5 ἴῃ 1, αἰ η.---Οὐτη- 
ΡᾶΓΘ {16 ϑϑηβουῖς ράϊα5, “ἃ {τἰ6ηὰ." (Εἰοιλοῦ,, γετρίεϊοὶ., Ρ. 239, π. 
4758.) 

Μυθήσασθαι, 1 δο0γ. ἰπῆη. τη 416 οὗ [1π6 ἀδροπϑηΐ μυθέομαι, “ ἐο ἐεἰϊ," 

“1ο πιοηίίοη ;᾿ ἴαϊ. μυθήσομαι.---ἘΊΟΙῚ μῦθος. Οὐοπβυὶέ 1ἰπ6 25. 
ἹἙκατηϑελέταο, Ἐρῖο [ὉΓ ἑκατηθελέτου, ἴτοτη ἑκατηδελέτης, ες, 

“(αν ἀατιϊτηρ.᾽" ῬτοΟΙ ἑκάς, “ αἴαγ,᾽ δηὰ βέλος, “ α ἠιδεϊε,᾽"" 

“αᾳ ἀατὶ." --ΟΌΒο ον ἐΠδΐ, οὐ σίΠΔ}}Υ, (ῃ6 σϑηϊεῖνθ βίπσυϊδΥ οὗὨ τοδβοὺ- 

᾿ΐπ65 ἰπ ἧς δῃὰά ας, οὗ [1ῃ6 ἢγϊϑι ἀθοϊθηβίοη, δηθὰ ἰῃ ἄο. (Κῶληπευ, 

ὁ 361,2.) 

[πε 5. 

Τοιγάρ, ἃ οἰγοηρί μηδ ἔοττη οὗ [πΠ6 Θηο 6 τοὶ; “ ἑλεγε- 
7οτε," “" ἀεεοτάϊη σιν," “80 ἐμεη," ἄο. ὕϑβυδι!ν θϑιπρὶογθὰ αἱ 

1η8 μοῤεινον οὗ ἃ Βρθϑοῦ οὐ οἴδυβθ. 

᾿Εγών, Ἐρὶο δηὰ 2 ο]ῖο ἴου ἐγώ. 
'Ερέω, Ἑξρίο δηὰ Ιοηΐο ἴογ ἐρῶ, [αΐ. οὗ (6 Τάγϑ ργεβθηξ εἴρω, “ ἐὸ 

δρεαΐ," “1ο ἀδοίαγε.,"" ᾿Ἐρῶ ἰβ ΘΟΓΗΙΩΟΠΙΥ͂ ἀβϑίρηθα 85 ἃ [υΐϊυγθ ἰὸ 
εἰπεῖν, νΥἱἢ ἃ Ροτί. εἴρηκα : Ῥετέ. Ρ858. εἴρημαι (45 ἰἶ Ομ ἃ [ὈΥΠῚ 

ῥέων); 1 δ0Γ. Ρᾶ858. ἐῤῥήθην “- ἐῤῥέθην, οἵ »ΜὨΐϊσ ἢ 1116 ΦὈΥΠΊΘΥ 5 ἰἢςξ 
8 Ὁ 

“κε 76. 

δ Σ 
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Ζήπε 76---ἴ8. 
Βαέξεσ. ΤἬΏΘΓΘ 15 ΠΟ Ότπη οὗ [Π6 ργεβεηῖ Βυ 0 ἢ 85 ἔρω, θαξ ΗΟΠΊΘΙ Πὰ5 
εἴοω ἀπ εἔρομαι, ἴοΥ »»ΐϊοἢ 1Π6᾽Αἰτίοβ 56 φημί. 

Σύνθεο, Ἐπ ἃπά Ιοπὶς ὉΓ σύνθου, 2 δοτ. ἱπηρεγαῖ. τηϊά. οὗἁὨ συντί- 
θημι, “10 γιιὲ ἑορείδιεν ;) ταϊ41]6 συντίθεμαι, διγίοι!ν, “ ἐο μι ἱορείἠιετ 
})οτ οπεἷς βεἰζ;᾽" πὰ 50, “τὸ οὔβετυε α {πῖπιρ,," “το ἰαἴε πεεὰ ἰο τί ;" ὅπά 

ὮδΠΟΘ, “20 ἀργτέε,᾽" “ἰο Ῥγοπιῖδε,᾽" αἴιθυ ἰακίησ ἀὰδ μϑθϑὰ οἵ 1Π6 ρτοῦδ- 

Ὁ16 σοηβθαῦθποαβ οὗ 8η ΔΗ !Γ.---- 8Δ0Υ. συνεθέμην : ῶ δοΓ. πηρεογαῖ. 
(οἰά ξοτηι) σύνθεσο : (Ερὶς απά ]οπῖο) σύνθεο : (Αἐἰ6) σύνθου. 

Ὄμοσσον, Ἐρὶο ἃηὰ ρορίϊο [Ὁ ὄμοσον, 1 ΔΟΓ. ᾿πηρογαῖ. δοῖ. οὗ ὄμνῦμε 
ΟΥ̓ ὀμνύω, “ἰο δισεατ;)" [αΐ. πηϊά. ὀμοῦμαι : ρμαοτί., ν» ἢ γεάαρ!., ὀμώμοκα : 
1 δῖ. ὦμοσα. ΤῊΘ ἔαϊυτγα ὀμόσω ὈδΙθησΒ ἴο 16 ᾿τηρῃγα ᾶσθ. Τὴ 
σομηΏΟἢ ἔαΐυτα ὀμοῦμαι ρτοσΘΘα5 ὈΥ ἃ ΥΘΙΥ ΔΠΟΠΙΔΙΟυ5 ἰηῆθοιίοη, 85 [ἢ 
ἴξ ΓΘ βυποοραίβα δηὰ οοηϊγδοίθα ἔγομῃ ὀμέσομαι, ΠΆΤΏΘΙΥ, ὀμέσομαι, 

ὀμέομαι, ὀμοῦμαι. 
: Ἦ μέν, ἘρΡΙο ἀπᾷ Ιοπὶς ἴοσ ἢ μήν, [Π6 ἔννγο ρδγ]6165 οσομηδί θα 

ἴανε ΤΊ. δσργαββίησ ἃ βίτοηρ δῇ γπηδί!οη, “ἐπ ϑέτῳ ἐγ," ἕο. ΤΠΘΥ 

ΔΥΘ 5ΟΠΊΘΕΠη65 δπηρὶογθά ἴο ἱπίγοάσοθ ἴῃ υετὺ ννογὰβ οἵ ἂπ οαΐἢ οὐ 

ἢ ΔββϑυίἝοη ; δ οἴ σ {Πη65, ἃ5 ἴῃ ἴῃ8 ργθβθηΐ δᾶξ6, ἱΠ6Ὺ δῖθ υβθὰ 

ἴῃ 1Π6 οἹαίϊο οὐἰέφιια. 
Πρόφρων, ονος, ὃ, ἧ, ““τοὐξέηρ,,) “ τεαάψ,᾽ ἄ., οἴη ἐγαπβ θᾶ 85 8π 

δάνοσο, “τεαάιϊ,᾽)" “τοὐηρίν," ἄτα. . ΤΟΙ πρό ἀῃὰ φρήν, ΟΥ̓ φρονέω, 
ἀμ ΠΕΠΟΘ {ῃ6 ᾿ϊΐΘ ΓΔ] τηθαηίπρ 15, “ τοίἦ ξοτισατά 5οιμὶ.᾽" 

Ἔπεσιν, ἀαΐ. Ρυγ. οἵ ἔπος, εος, τό, “α τσοτά.᾽" ἙΎΟΙΩ ἃ Τοοΐ ἐπ, ΟΥ, 

Γαίου, ἔεπ, Ὁ ΒΙΟῊ ΤΘΟῸΓΙΒ ἰπ εἶπον.---ΟΟΠΒ0} Ππ6 64. 

Χερσίν, ἀαϊ. ρΙυΓ. οἵ χείρ, χειρός, ἧ, “ {ἰε παπᾶ." 
ΤΑρήξειν, ἴαϊ. Ἰηΐ. δοῖ. οὗ ἀρήγω, “ ἐο αϑϑῖ5ι,᾽") “10 ατὰ,᾽" ἄχο. ; ζαΐ. ξω. 

--οΟ-Ἀκίη ἴο ἀρκέω, ἐρύκω, ἀτοεο, ατ:, ατοα. (Ροίξ, Εἰψπιοὶ. Εοτϑβεῖι., νοὶ. 

ἱν, Ρ. 271. 
Ἦ. Α 5ιγθηρίποηΐησ δηὰ οοπῆστηϊησ ρδτίϊο]6, “ἐπ ἐγέλ,᾽" 

ἴσπε ὅπ τηάεεα,," “ ἐτεῖν," “ τετιῖν,᾽" ὅχο. 
᾿᾽Οἴομαι, Ἐρίο ἴογ οἴομαι, ἀδροποηΐ νϑγῦ, “" ἐο ἐλῖπλ,᾽" ““ἐο δὲ οὗ ορῖη- 

ἴοη," ἄς. Ἐδάϊοαὶ βισηιβοδίίοη, “ ἐο ἔαπον,," “10 διρροβε," ΙΑ Υ 5 
οὗ βοιηδίῃϊησ 8ἃ5 γοὶ ἀουθια! ; “ ἐο ἐλῖπικ απά δεϊϊευε,᾽" ἃ5 ὁρροβθᾶ ἴο 

ἀποισίησ : ἴαϊ. οἰήσομαι : 1 δΔοΥ. φήθην. 

Χολωσέμεν, Ἐξρῖο, Ποτῖο, ἀπὰ “ΖΞ ο]1ς ῸΓ χολώσειν, ζαΐϊ. ἱπ, δοῖ. οὗ 

χολόω, “ἰο τπαζε ἀπρΥν,᾽" “ἰο ἵποεπβε,,") ὅχο. ; ἸΙΤΘΓΔΙΠΥ͂, ““ἐο δ τ οπε᾿ 5 

ξαϊϊ οὐ δῖϊε;" ἴτοῖὴ χόλος, “ σαὶ," “δῖε: Τ[αΐ. ὦσω.--- ΤῊ οΥἰσίπαὶ 

ἰοττηϊπαίίοη οὗἉ [6 ἰηδηϊ να νγὰβ μεναι, ἀπὰ νυ τῃ6 πιοοά- οννΕὶ, 
ἔμεναι. ΤῊΐβ νγὰ8 βοπιοίϊμηθβ βῃογίβπθα ἰηΐο μὲν (ἷ. Ἢ.» ἔμεν), ἀπὰ 

ΒΟΙΠΘῚ 65 ἱπίο να. (Καλπετν, ᾧ 123,21.) 

Μέγα, πουϊογ βίησ. οὗ μέγας, ἰάΚαὴ δἀνθυθία!ν. Οοπϑβαϊξ ποίθ, ἃπῸ 

8|50 γϑίμαγκβ οἡ μεῖζον, ἰπ6 167 
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1ήπε ἴ9---Β81. 
᾿Αργείων, 56 ῃ. Ρ]αγ. οὗὨ ᾿Αργεῖος, οὐ, ὁ, “απ ΑΥγρῖος," ἵ. ε., ἃ 

ἴαπα 19. Β00]Θοἱ οἵ {η6 Ατρίνβ Κίῃσάοιη οἵ Αραιηδιηποη ; δηὰ 85 
1Π686 ΤὈΥΠΙΘα [ἢ πηδίῃ ρᾶτὶ οὗ {ῃ6 ΔΥΓΩΥ θΘίογθ ΤΊΥΟΥ, θπῸ6 α Οτεεκ 

ΘΠ ν. Οοηβαϊξ ποίθ οἡ ᾿Αχαιοῖς, ᾿ἰη6 2. 

Κρατέει, Ἐρὶο δηὰ ΙΟηΐο [ῸΓ κρατεῖ, 8 βίηρ. Ργ68. ἰηάϊο. δοῖ. οἵ κρα- 
ἕω, ““ἐο τιμία οὐετ,᾽" “ὁ ποιά πἰπάεν οηδ᾽ 8 δισαῳ ;)) [αΐ. κρατήσω : Ῥοτί. 

κεκράτηκα.--- ὙΠ κράτος. ΟὈπηΒαΪ Υϑη γ ΚΒ οη κρατερόν, Ἰἰπ6 25. 

Οἱ, ἀαἰίνο ρραοῦ (Π6 ρϑύβοπδὶ ργοῃμοῦῃ οἵ (ἢ6 ἐμϊγὰ ρϑύβοη. Οοη- 
ΘῈ ᾿ἰπ6 72. “ 

Πείθονται, 8 ΡΙαγ. ΡΓ65. ἱπάϊ6. τηϊά. οὗ πείθω, “ἐο ρεγϑιιαάε;" ἴῃ 116 
τη 8416, πείθομαι, ““ ἐο οὐεν."---Οοπβαϊδ Ππ6 33. 

Κρείσσων, ον, 56ῃ. ονος, “πιογδ ροισεν[μἱ,,) “' δίγΟΉΘΕΥ,)7 

“πυρεῖον, ὅχο. ; Ἰαΐθυ Ἰοπὶς κρέσσων, ον ; Ἰαῖθγ Αἰιὶς κρείτ- 

των, ον. ἴὔβιδ!!γ Θα]]6α δῇ ἱσγθ σα ϊαγ οοιηρατγαίϊνο οἵ ἀγαθός : θαϊ κρα- 
τύς, τοῖῃ κράτος, τηαβὲ Ὀ6 ΤϑοΚοπθα 85 {Π6 τοοΐ, 88 1 {Π6 φοιηραγᾶ- 

εἶν ὑογΘ κραίσσων, 118 Βαροηαίίνθ κράτιστος Ὀθδίηρ ΤΘσΌ ΑΙ ακίπ 
4150 ἰο κρείων, κρείουσα. 

Χώσεται, τοσαγἀθα ὈΥ ΒΘΙῺΘ 85 [Π68 8 5βίηρ. ἔαϊ. ἱπάϊο. οὗ (Π6 τη ἀ 6 }0 
ἀθροπρηΐ χώομαι, “ ἐο δὲ ἱποεπδεά," “ἐο δὲ ἐηγασε αἱ ;,) [αἱ. χώσομαε: 

1 Δ0Υ. ἐχωσάμην. ΟἸΠΘΓΒ, ΠΟΘ ΘΓ, [6 ΚΘ ἰΐ [ῸΓ [868 8 δίηρσ. 1 80ΥΓ. 5ι18- 

7αποῖ., νυ 16. Βῃογίθηθα τηοοάς-γουοὶ, ΤΥ χώσηται. ΤῊΘ ἰαίΐοι 

ΟΡἰηΐοη 8 {Π|6 ργθέθγδὈ]θ οἢΘ. 

Χέρηϊ, ἀαΐ. Βίηξ. οὗ χέρης, νΥ ὨΪΟὮ 18 ΘΟΙΩΠΙΟΠΙΥ͂ τορατἀοὰ ἃ5 δὴ οἱά 

Ροβίεϊνϑ, Γυγηἰβαίηρ (ῃ6 ἰγσγθσιίαῦ οΘοτηραγαῖίν8β χείρων πὰ χερείων ἰο 
κακός. Βαϊ ἴῃ 81} (Π6 ραββᾶρθϑβ ἐμαὶ ὀοοὺγ ἴῃ ΗΟΠΊΘΥ, [ῃ6 νγογὰ βθθιϑ 

ἴο ἢᾶγ6 ἃ οοπιραταίϊυε βἰσοϊοαίίοη, ἀηὰ ΠΟ γθὰ] θχδιηρὶθ τυ ἱἢ ἃ μοβί- 

{ἰνθ βρη βοαϊίοη οαη 06 Π6Ι6 Τοαπά, ποὺνν Σϑιαπάϊηρς {πΠ6 ορίπίθηῃ οὐ 

Βυιίτηᾶπη (450. 5)γ., ν0]. 1.» Ρ. 273). [Ιἢ 811} ργοῦθδὈ  ν, {ΒΒ ΘΥΘίΌΥΘ, 

ἐΐ ννἂϑ ὑϑβδ}]ν ἃ οοιηραγαΐίνθ ἰῃ βίρηϊοαίίοη ἔγοια {6 ἢγβί, ἀμὰ νγᾶ8 

ΤΟΥ ΠΔΠΥ 186 58Π16 ἃ5 χείριος, ὑποχείοιος, “τη [ογῖογ,," “ δεεδοτάϊπαίε,᾽)" 
“ἐφ δγοοῖ" ἴο Ἀποίμου. ᾿ 

Εἴπερ, “τ, ἱπάφεά."" ΜοΥθ ᾿ἰλθυα ν, “ ὑΐ, αἱ αἰϊ ευεηί 5." ὕβοά 
4|50 {πκθ6 καὶ εἰ, “ ευέη {,᾽) 85, ΤῸΥ Θχδιρὶθ, ἰπ 16 ργθβθηΐ 

ἴχνε 80. 

ἴχπκε 81. 

Ράᾶββᾶϑθ. 
Χόλον, δρουβ. 5ἰηρ. οὗ χόλος, οὐ, ὁ, ““τογαιΐι,,) ““ἀΉΘΈΥ ;᾽" ΕΕΘΥΑΙΥ, 

γον γ{ὕμρ δῖον ΚΡ, 
Αὐτῆμαρ, δάνοτιν, ““οπ ἐλο βεἰξιϑαηιε ἀκα," “70Υ εἶιὸ βεἰΐειβϑαπις ἀαψ." 

Ἐφαϊναϊθηΐ ἰο αὐθήμερον..----ΕὙοτη αὐτός ἀπά ἧμαρ, “ ἀαψ.᾽" 
Καταπέψῃ, 8 5β'ῃσ. 1 8Δ0Υ. 580]. δοΐί. οἵ καταπέσσω, “ ἰο δοὶϊ ἀοιση,ἦ 

“10 ἀϊρεδὲ ἰπογτομρ ν,)") “ἰο ἀϊρεδὶ,,") “ἰο Κεερ ὠπάεν,᾿" “το τεβίγαϊη," 
ἄοσ. ; (αἴ. καταπέψω.---ΕἼοΙη κατά, “ ἀοιση," ἃπά πέσσω, “ ἰο δοϊϊ "-- 
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1ήπεὲ 81-88. 

ὌΡΒΕΓΙΥΘ {παΐ 811} τῃ6 ἴθ η885 Ττιηθα ΠΌτη πέσσω, πατηεῖγ, πέψω, ΡΘΤΙ. 

Ρᾶ58. πέπεμμαι, κα., Πᾶν 6 1Π6 π, ἀπ 1ῃδΐ 1ῃ6 ργϑβθηΐ πέπτω, νυ ϊοἢ 
ΔΡΡΓΟΔΟΉΘΒ ΠΟΔΤΘΥ ἴο ἴΠ056 ἴθηβ6β, Ὁ 5 ἢγβι ἴῃ 1ῃ6 ψ 6 Υ8 Ρο5- 

ἸΘΥΪΟΥ ἴο ΗομηοΥ. (Ββιιέέπιαηπτι, 1,επτὶ., Ὁ. 127, εα. Ἔ15}1.) 

Μετόπισθεν. Αἀνοτῦ. 1. ΟΥ̓́ ΨΙᾶ66, “ ἤγοπι δεμῖπα," “δε. 
[αν 82. ρα, “ δαοίησατά,» « δαεῖς""- -Ὡ. ΟΥ̓εἴπιο, “ αίετ,» “ αὔίον- 
τοατά,᾽ “ ῥοτ δε ἔπιε ἰο σοπιε,᾽ ἕο. ὕβοα 4150 ψ τῇ (η6 σϑη ῖν, “ ὁδ- 

ἠγιά,᾽" ἴῃ 1ῃ6 56Πη56 Οὔ [Π68 1ιαἰΐη ροδί. (1]., ἸΧ., 504.) 

Κότον, ἃσα. 5ἰην. οἵ κότος, οὐ, ὁ, ““ 8δεογεὶ τεβεηίηιεηι,᾽)") ““φγιαρε,," 

ἄο.---ΤῊΘ ἰᾶθα ἱἰτηρ! ἰδ ἴῃ κότος 15 1Παῖ οὗἩἍ Βϑογδῖ τυταΐῃ, δοϊϊπρ ἄθτοθ- 
1Υ νυ ἢ π ΟΠΘ᾽ 5 ὈΟΒΟμΏ, θὰϊ 845 γοὶ ρεπὶ ὑὕρ ἂπᾷ νι πουΐ δη Οὔτ]δῖ. 

Ῥοῖϊξ, δοοογαϊϑ)Υ, ΘΟ ρΡΑγ65 1ῃ6 ϑΘ'δηβοσὶὶ ἀισ-αἰἠϊία, “ σθοία ;᾽ ἀϑι- 

ἦκα, ““ σματηϊησ,᾽ ἂπα 1Π6 αοἴῃίο ἀναέλο, “ [ΟΔτη.᾽" 
- Ὄφρα. ΑἰἸνοτῦ οὗἁ {ἰπ|6, ἀπά δαυΐϊγα! πὶ ἴο 116 1, απ ἄοπέο, “ τπ- 
ἐϊ." --ΑΟὈΡὖ ΟΥ̓ΠΘΥ ΕΠ 65 ἃ σοη]πποίίοη, τηαυκίησ δπὰ οὐ ἱπιθηϊίοη, δεῖ 

ΟἾΪΥ υϑθἀ ἴῃ {16 Τοπὶο ἀπά Πουὶς ροδίβ, “ ἐλαὶ,᾽ ““1π οτάεν ἰλαὶ." 

Τελέσσῃ, Ἐρὶς [ὉΓ τελέσῃ, 8 δἴησ. 1 Δ0γ. 50]. δοῖ. οὗ τελέω, “ἐσ 
ὀγίπιο αϑοιιὶ,᾽ ““ἰο σοπερίείε,᾽" “ἰο {μ1}]}, ὅκα. ; Ταῖ. τελέσω : τῆοτα Αἱ .ο 

τελῶ: φετί. τετέλεκα : 1 801. ἐτέλεσα. Α 51: σποπθὰ Ἐρὶδ υαυὶθῖυ 

15 τελείω.--- ἼΤΩ τέλυς, “απ ἐπά ἀεοοπιρίῖ51}: ἰ.ἢ 
Στήθεσσιν, ἘρΙ6 [ῸΓ στήθεσιν, ἀαῖ. ΙΓ. οὗ στῆθος, εος, τό, 

ἐδ ὑτεαξί." ῦοα Ὀγ ΗοπΊΟΥ ἰπ ὈοΟΙἢ 5βίησ. ἀπᾶ ρ]0τ.- 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ ΤΤΌΙῚ ἔστημι, ἃ5 τοΐοττίησ ἴο {πὲ τολϊοῖ ξἰαπάβ μρ. ΄ 

Ἑοῖσι, Ἐς δηᾶ Ιοηΐϊο ἴογ οἷς, ἀαΐ. ΡΙΌΓ. οὗ ἑός, ἑή, ἑόν, Ἐρὶς ἀπὰ 
[οἷο ἔου ὅς, ἥ, ὄν, ῬΡΟΞΒΘ5βίγΘ ΡΓΟΠΟαΠ, «ἐ ἀ15, ἤεγ,)" ἄχο. 

Φράσαι, ῷ 5ἴπδ. 1 807. ᾿ΠΡΕΥ. Τηϊᾶ. οὗ φράζω, “ἰο βρεαξ ;,)" ἱπ 1ῃ8 
τη 416, “10 ἐοπιϑί γ᾽" (ΘΟ ΟΠΒΌΝ ποθ) : [ιξ. φράσω : 1 Δ0Υ. ἔφρᾶσα : 
1 80Υ. τηϊά. ἐφρασάμην : Ὡ 801. δοΐῖ. ἔφρᾶδον. 

Σαώσεις, ἢ βίην. Γαΐ. οὗ σαόω, ““ ἐο ξατὺο :᾽" [αΐ. σαώσω : 1 801. ἐσάωσα. 

ΤἼΘ ργδβθηΐ ἰξ ποΐ Τϑυπᾶ ἰῃ Ηοτηθυ, οχοθρὶ ἰπ 1ἴπ6 σοπίσαοΐθα ΨΌΤΤΩ 

σώω ..----ΕὝὙοτη σάος, σῶς, “ 5α[2.᾽ 

᾿Απαμειθόμενος, ῬΥ65. ραγΐ. οὗἩὨ 1π6 τη 16 ἀδροπδηΐ ἀπαμεί- 
[λιν 84. ὄομαι, "“ ἰο ἀΉΊΟΟΥ,᾽" “ἰο τερὶψῳ ;) Ταΐϊ. ψομαι. ---- ΤΏ ΒΙΤηρ}6 

γουῦ ἀμείθω τηθη8, ΡΥΟΡΘΥΙΥ͂, “ἐο σπαηρα," “ἰ0 ἐχοδαηρε." 1ῃ 1Π6 
τηϊ4]6, ““ἐο ἐπαπιρε οπε τοὶ ἀποίλον,᾽") “ἰο ἀο ἴηι ἐμτη ΟΥ̓ αἰεγπαίεῖῳ ; 
Βαϊ ἃ δβρϑοία! οὐ ἀϊδϊοσιθβ, δηἃ ἤΘηΟΘ, ““ἐο ἀπϑισεγ,,)" ““ἰο τερῖὶψ," 

ὅτα., ἃ5 ἴῃ [6 ΘοΙηρΡΟΙ ΠΩ, γῇ͵ ἀπό ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ΞΊΓΘησΊ ΘΠ 1Π|6 τηθδηΐηρ. 
Προςέφη, 8 5ἰησ ἱηρουί. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ πρόςφημι, “10 5ρεαξ ἰο,᾽" “το 

αὐάγε55.""--- ΕὙοτὴ πρός δῃᾶ φημί. 
Θαρσήσας, 1 δο0γ. ρατί. δοῖ. οὗὁὨ ϑαρσέω, “ἰο δὲ ο φοοά δοιιτ- 
αρε," “το ἰακε δοιγαρε;)" ἴαϊ. ἤσω [Ιπ ἴΠ6 μϑὺν Αἰτῖο, 

1κνε 89. 

ἴμνε 85. 
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1ὴηε 85-88. 

ϑαῤῥέω.---Ἔτοῖα ϑάρσος, “ σοιγαρε,᾽)" “ σοηβάεφηοε,᾽" ὅχο.-ττὰ Κὶὺ ὦ τ 

Θηρ βι ἀαγε, Τῃγουρὶ 116 οἱὰ θγγηδῃ ἐλαγτεη, ἰλατεπ, ἐδμέτοπι, νυ ιν ἢ 
ΨΥ ΠΙΟὮ ν)6 ΤΩΔῪ ΘΟΙΏΡΑΓΙΘ (Π6 ϑαηβουῖ ἀλαγδ, “ἴο γϑηΐαγθ,᾽" “ἴο Ὀγᾶνθ.᾽" 

Εἶπε, ἢ βίη. 2 801. ἱπηρθγαῖ., τοτη εἶπον. (Οοπβυὶὶ ᾿ἰη6 64.) 
Θεοπρόπιον, 800. Βίηρ. οὗ ϑεοπρόπιον, ουὅ, τό, “α ἀεξαυεπῖψ δίφη," 

“(Ἢ ογαοίε," ἄς. ῬΎΟΙΩ ϑεός, “α ροᾶ,᾽" ἀῃιᾷ πρέπω, ""ἰο ϑεπά α δἰρη." 

(Οοηβοῖὶ ποίΐθ, δπὰ Βιέπιαπη, 1 εχὶὶ., γο]. ἱ., Ρ. 19.) 

Οἶσθα, ἃ ῬΕΙΒ. βίη. 2 Ροτί. οἵ εἴδω, “10 8ε6 :" Ὡ φοτί. οἶδα, “1 
ἀποιρ᾽" (ἱ. 6., 1 λαυε 5δεεπὶ ἀῃὰ οὐυβοσυϑά, δηὰ 1μϑγθίουθ 1 Κπονν). Τῇ 
ἔογῃ οἶσθα 18 τηδὰθ ὑρ οἵ οἱδ ἃπὰ ἴμ6 Ποτίο δπάϊηρ σθᾳ, ἀπὰ (ἤθη, 
δοοογάϊηρσ ἴο [Π6 σϑηθγαὶ ΤΌ]6, {Π6 σ Οὗ 1πΠ6 Θηίηρ ἰ8 ᾿ἤσονγη ουΐ, πὰ 
1:6 ὃ ομδησοά ἱπίο σ. {Καλπετ, ὁ 239, Απηι., 8.)ς ΒῸΡΡ οοπβίθυϑ 

{6 ΟὙΘΘΚ Βυ ἢ χ ϑα (ΟΥ σθα) ἃ5 ακίῃ ἴο {πΠ6 ϑ'αηβοῦὶξ ἑλα οὐ ἀλλα, νυ ἱἢ 

ὙΠΪΟὮ νγ76 ΤΩΔΥ ΘΟΙΊΡΑΙΘ [Π6 ΕΠ] 8} ργοποῦη οὗὨ [η6 βθοοπὰ ρϑίβοῃ, 
“λοιι.᾽" 

Μά. Α ρδυίο!]θ υδβοᾶ ἰῇ βίγοηρ ργοίθϑίβιοηβ δηὰ οδί 8, 

ἴαπνε 86. ΤΟ] ονγθὰ ὈΥῪ 16 δοουβαίγθ οὗ 1ῃ6 ἀθ ΕΥ̓ ΟΥ̓ ἐπὶησ ἀρρθαϊθὰ 
ἴο ; ἴῃ ἰἰ5617 ποί ἐμ ὺ δἰπττηδιῖν ποὺ πδραΐϊίνθ, θυξ τηδὰθ 80 ὈΥ Βοτὴθ 
ννοτὰ δἀάρα ἴο ἰΐ, 85 ναΐ, οὐ, ὅχο., οΥ, ἰῃ Αἰτσ, ΤΏΘΓΘΙΥ ὈΥ͂ 1Π6 οοπίοχε: 

“Βυ," “1 ϑισεαν ὃν," ὅτο.---ἀςοοτάϊηρ ἰο Ποπαϊάβοη, μᾶ σοῃίδίηβ [Π6 
εἰθιηθηΐ οἵ (ῃ6 ἤγβι βθύβοπμδὶ ΡΥ ΠΟὰη ; ἰΐ ὈΘΔΙΒ 1Π:6 ΒΆ1η6 τοϊδιΐοη ἰὸ 
με-τά ἰμαὶ κά ΟΥ κέν 4065 ἴο κα-τά, ἀηὰ 55} 165 “τοὐῆ,) ΟΥ̓ “ὄν," 

ὙΠ ΟἿ 15 ΟὟΥ Ῥγθροβίτἰοη ΤῸΓ Θχργθββίηρ δῃ οδίῃ : [η6 Ιοδάϊηρ ἰάθα ἰ5 
ἐμαὶ οὗ ἀὐβοϊ αἱθ ΠΘΆΥΠ 688 10 1η6 βι)]6οί, (Νεῖσ Οταίψίαιδ, Ρ. 2358.) 

Ὧιτε, ΟΥ̓ᾧτε, ἴῃ6. ἀδίϊγθ βίπρυ αν οὗ 1Π6 τοϊαίϊνθ ὅς, ἥ, ὅ, Ἰοϊποὰ 

ν ἢ [Π|6 Ράγιο]6 τέ. 
Κάλχαν, γοα. Βίπῃ. οἵ Κάλχας, αντος, ὁ, “ Οαἰολια5."") Οὐομπβυὶξ ᾿πὸ 

69. 
1χνε 87. Εὐχόμενος. Οὐ,ΒΕΪὶ ᾿ἰπθ 48. 
Δαναοῖσι, Ἐρὶα πὰ Ιοπἷς [ῸΥ Δαναοῖς, ἀαΐ, ΡΙαγ. οὗ Δαναός. Οοπ- 

50} ποίθ οἢ 1ἰπ6 42. : 

Θεοπροπίας, 866. ΡΙυγ. οἵ ϑεοπροπία, ας, ἣν, ἃ ἴθγτα 1Π6 Β81ὴ6 ἰπ οἷς: 
δοῖ 8ἃ5 ϑεοπρόπιον. ΟΟηΒῈΪ᾿ 11πΘ 88. 

᾿Αναφαίνεις, Ὁ βίη. ΡΥ65. ἱπᾶ, ποῖ, οἵ ἀναφαίνω, “Ἰο τευεαὶ." ΤΔ- 
ΘΥΔΙΪ, “ ἐο δίοισ τ; ζαΐϊ. ἀναφᾶνῶ : 1 8δογ. ἀνέφηνα.---Ἰῇ 1:0 τηϊ!6, 
ἀναφαίνομαι, “ἰο εοπιε (ὁ ἰὰρἠῖ,᾽) “ἰο ἀρρεαν μίαϊηῖψ." 

Οὔτις, ποαΐ. οὔτε : σθη. οὔτινος, ἕο. “Νο οπε,," “ ποδοὰν :" 
[ιν 88. πθαϊ, “ ποίλίηρ." ΑΠΒΌΓΘΙΒ ἴ0 [Π6 1,Αἴίη πα εἰϊμσ, πμίϊιν.-τ 
ΡΎοτη οὐ δηὰ τίς. ᾿ ᾿ 

Ἐμεῦ, Ἐρίδ ἀπά Ιοηΐο 0 ἐμοῦ, σθῃ. οὗ ἐγώ. 
Ζῶντος, 56. Βίηδ. ΡΓ6Β. ρατί. δοῖ. οὗἉ ζάω, “ἐο 1ἴρα :᾽ ἕαϊ, ζήσω : ρογ]. 
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1ηπὸὲ 88--92. 

ἔζγκα ΤἝΘ ζαΐυτο, 1 δουὶβὲ (ἔζησα), ἀπὰ ρουίδοϊ ἃΥΘ6 Υτθ, [Π656 ἔθῃ565 

Ὀθίπηρ Βυρρ θα ἴῃ σοοᾶ Αἴτς ΤΥ ΘΥΒ ὈῪ βιόω. ἩΟΙΠΊΘΓ αἰνναγ8 0568 

186 Ἰοηΐο ζώω..----ΟΟἸΏΡΑΥΘ 1Π6 βηβοσίξ 71σ, “10 Ἰῖνα,᾽" ζ δπὰ 7 οβδηρ- 

ἴῃ ; ἃηἀ 50, ΡΘΓΠΔΡΒ, 8150 ἃ Κίῃ ἴο υἵυ-εγε, ἕο. (οίέ, Εἰψηιοὶ. Εογϑβοὶι., 

γοἱ. 1., Ρ. 365.) 

θονί, ἀαΐ. βίησ. οἵ χθῶν, ονός, ἡ, “ἐδ εατίλ,᾽"" “ στοιπὰ.".---ΑΚίη τὸ 

χαμαί, ἱμιπιῖ, ἕο. (οίΐϊ, Ἐἰϊνπιοὶ. Ἐογϑβοῖι., ΝΟ]. 1., Ρ. 142.) 

Δερκομένοιο, Ἐρὶο δηά Ιοῃὶς [ῸΓ δερκομένου : σ6ῃ. 5ἰπδ. ΡΓ65. ΡΔΤΙ. 
τηϊά. οὗ 1πΠ6 ἀθροπθηΐ δέρκομαι ([ὉΓ 1:6 δοίν 8 ργεβθηΐ δέρκω ΟὨΪΥ οο- 

ΟὔΓΒ ἴῃ 1ῃ6 ΡΤΔΙΏΠΠΔΥΪΔΉ5), “0 866,᾽ “ ἰο ἰοοί." ΒΙΓΙΟΙΥ βρθακίηρ, 
υϑοὰ ποῖ ΤΩΘΓΙΕΙΥ͂ οὗ εἰράξ, θαΐ οὗἉ δ5λαγρ δίσῆϊ, ρασί., στῇ ργθβθηΐ βὶρ- 
ΠἰΠΟΔΙΊΟΗ, δέδορκα : ἃ ΔΟΥ ἔδρᾶκον : 4150 ἴῃ ραββίνθ ἔογπι ἐδράκην ἀπά 
ἐδέρχθην , 81} ἰπ ἂἃῃ δοίϊνα βἰβπιβοαιϊίοη. ΗΟΙΠΘΙ 568 ΟὨΪΥ Ρδτγῖ. 
δερκόμενος : Ἰτηρογῖ. δερκέσκετο, νυἰϊἢ δοτῖβὲ ἔδρᾶκον ἀπα ρετίδοϊ.-- 
ΤΠΗ6 ϑαηβουῖὶξ τοοῦ 15 ἀγίο, “"ἴο 566,᾽) νυν οἢ νγΘ ΠΙΔΥ͂ σΟΙΏρΑΤΘ ὙΠ 

ὅρακ ἴῃ ἔδρακον. 
1χνὲ 89. Κοίλῃς, ΕΟ ὉΓ κοίλαις. ΟὈΟΙΏΡΑΤΘ κοίλῃσιν, ἴῃ 1π6 26. 
Βαρείας, δ66. ΡΥ. ἔδιῃ. οὗ βαρύς, εἴα, ύ, ““ἀεαυν," ἄτα. --- ΟΟΠΊΡΑΤΘ 

16 ϑαπβουιξ ριγι, Γαι σταυῖδ, 11 ΜΒ ΙΟἢ βαρύ ὈΘΟΟΠΊ65 Ακίη. οἡ 
{Π6 Βιρροβίοη ἐμαΐ [Π6 σ᾽ ἢαὰ5 Ὀδθη Ξυρραηίθα ὈΥ β. 80 1ῃ6 1,ἀἴιῃ 

" δγιι- ἔμπα, γοβρθϑοίησ ΒΟ Εδβίαβ στϑιηαγκβ, “ ὈΓαΪΌΤ ἀπέϊφιῖ 

δτάνοιῃ ἀϊοεδαπί.᾽" 
᾿Ἔποίσει, 8 5βῖηρ. ζαΐϊ. δοί. οὗὨ ἐπιφέρω, ““ἰο ὑγίηρ τροπ,᾿" “ο ἴαψ τιροπ,᾽" 

ἄτα. : [αΐ. ἐποΐίσω. - ᾿ 

Συμπάντων, σ6ῃ. ΡΙΌΓ. τη856. οὗ σύμπας, σύμπᾶσα, σύμπαν. 
[χνε 90. “ἐ αἰΐ ἱορείδετ,᾽)" “ αἰἱϊ αἱ οποε,᾽" ἄτα. 

Εἕπῃς, ἃ Βίηρ. 2 801. 5]. δοῖ. οἵ εἶπον. Οοηβοὶ ἢπθ θά. 
1χνῈ 91. “Ὅς. Βε]αΐίνα ρσόπουμῃ, ὅς, ἧ, ὅδ. ““Ἧῆλο, τολῖοὶ,,,) ὅκα. 

Πολλόν, δοο. Βίησ. πϑααΐ. οὗ [Π6 δἀ]δοΐίνα πολλός, ἡ, ὅν : Ἐρὶς δηὰ 

[Ιοηΐο [ῸΥ πολύς, πολλή, πολύ, ἰαΚαη δάνθυθία!γ. (Οοπβοὶ ποΐθβ.) 

Εὔχεται, 8 βίησ. Ργ68. ἱπάϊο. τηϊά. οὗ ῃ8 ἀδβροπεηΐ εὔχομαι. (Οοη- 
ΒῸΠ 11π6 43.) 1. ““10 Ῥγαν ;" Ὡ. “ἰο νοιο." 8. ἘΎΟΤῚ 1Π6 5 σηϊβοαδίίοη 

οἵ γονηρ ΟΥ ΡΙοαρίηρ νγ6 πᾶν ἴῃ σϑῃ. “ἐο 8βρεαῖ εοππάεπεϊν, Ρτοιιἄ- 

ἷψ οΓ οπε᾿β βεἰ[," ““ἰο δοαϑβὲ ;" ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΤΠΥ͂, ΠΟΥΤΘΥΘΓ, ΟὗἁὨ διημρίν 

Ὀοδβίίησ, Βαϊ βΌ8}}ν οἵ βοιηθίμίησ νυ μοὶ ὁπΠ6 ΚῆΟνΒ ἴ0 8 πηδίζθι 

οὗ βΊοτυ, δπὰ οἱαίτηβ ἃ5 ΞΌΘὮ : Π6Π66, οἴζθη {{{{18 ΤΏοΥΘ ἴδῃ “ ἐο }ο5- 

4658, “10 πιαϊπίαῖπ.᾽" Ἷ 
Θάρσησε, ἴογ ἐθάρσησε, ἴῃ: αὐστηδηΐ Ὀδίης ἀτορρθᾶ, 8 βίην. 

ἴανε 92. 1 δου. ἱπάϊος. δοῖ. οἵ ϑαρσέω. Οὐηβυὶὲ ᾿ἰπ6 88. 
Ηὔδα, 8 5ἰησ. ἱτηροτί. ἱπιῖϊο. δοῖ. οὗ αὐδάω, “ἐο 5} εακ," “10 ξαν: 

(αι. ἥσω - Αἰεὶς ἄσω.---ἘΊοτὴ αὐδή, ““α υοῖἷξε.᾽ 
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1 952-98. 

Ἀμύμων, ον, 56ῃ. ονος, "" ὀἰαπιείε54,᾽" “" ἱγτερτοαολιαῦϊε.,") ΑἩ Ηοτηει. 

ἐσ δριμδῖ, σίνθη ἴο 841} τηθῃ δηᾶ ὑνοήθῃ ἀἰβιϊ σα ϊβηθαὰ ὉΚ τγαπῖς, οχ- 

ῬΙοἰίβ, Οὐ Ὀθδυῖν, γϑῖ νἱῃοὰΐ ΔΗΥ͂ ΤΠΟΓᾺ] ΓΘίδγθησθ ; 50 ἐμπδΐῖ, ἰη Οἀ., 

ἰ., 29, ιἱ 18 σίνθη θύϑθῃ ἰο “:ρίβιϊα.---ΕἼΟΠπὶ α, »γῖῦυ., ἃῃὰ μῶμος, 

“ἐδίανιε,᾽" νν ΐοἢ, Ὁ. δὴ “ἜΞο]ῖσ ὁμᾶηρθ, θΘΘΟΠΊ65 μῦμος, ᾿8ϊ ἃ5 χελώνῃ 

ὈΘΟΟΙΏ65 χελύνη. 

1χνε 93. Εὐχωλῆς. Οὐοηβοϊ Ἰπ6 65. 
᾿Αρητῆρος, 56τι. Βίηρ. οἵ ἀρητήρ, “α ργίεϑί.,}»-- ΟὈΠΒΌΪ 1π6 
ἢ Ἢ 

Ἠτίμησε, 8 Βίηρ. 1 δογ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἀτιμάω, “ ἐο ἐγεαὲ ιοἱὰ ἐπαϊρ- 
κἰὶν," “ἐο ἔπβιωε -᾿ [αἱ. ἀτιμήσω : 1 ἃογτ. ἠτίμησα.----ΕἼοιη α, ρτίυ., ἀηὰ 

΄ τιμάω. 

ἴχνε 94. 

᾿Απέλυσε, 8 5ἴπρ. 1 ΔοΥ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἀπόλϑω, " ἰο γεϊεαδε," 

“10 ἔτεα 1: [αἴ. ὕσω.----ΕὙΟΙῃ ἀπό ἃπὰ λύω. 
Θύγατρα. Οοπδυϊέ ᾿π6 19. 
᾿Απεδέξατο, 8 Βἰησ. 1 8ΟΓ. ἱπάϊο. τη 4]8 οὗ (68 ἀδροπϑηΐ ἀποδέχο- 

(αι, “10 τερεῖθε,᾽" “0 ἰαζε." Ιοηῖς ἀποδέκομαι : (αἴ. ἀποδέξομαι : 1 
8ΟΥ. τηϊά. ἀπεδεξάμην : ρετῆ. ἀποδέδεγμαι. 

᾿Ἄποινα. Οοηβυϊί Πἰπθ 18. 

'ῬΓοὔῦνεκα, ΟΥ̓ τοῦ ἕνεκα, ἱ. ε.,. τούτου ἕνεκα, “οἩ ἔπι αἀὐ- 

ὙΠ ροιεπί.᾽" ᾿ Ἶ 
Ἔδωκεν, 8 5Βἰπρ. 1. Δ0γ, ἱπάϊο. δοΐῖ. οἵ δίδωμι, “ ἐο ἐη Ποὶ ;)") Ἰἰτογαῖ- 

'γ, ἴο σίνϑ ; ἐπί. δώσω : 1 8οΥ. ἔδωκα : ρΡογί. δέδωκα.---Ἐτοτὴ 1Π6 τοοῖ 

ὅο, οἷ ΔΡΡΘΑΥΒ ἰπ {Π6 ἀθυγίνδίνθ [ΟΥΠΊΒ, ἃ5 80 ἰπ {6 1μαἰΐη ἐσ, 

ὅἄχο. ἢ 
Ἑκηδόλος, “1λε {αγν-ἀαγίϊηρ᾽ οπε,᾽) δὰ δριἐπθὲ οὐ Αροὶϊο, ἀπά ἰδκθα 

Βυθβίαητίνοῖγ. Οὐπβαϊὶ ᾿π 21, ΉΘΓΘ ἰδ ΟΟΟῸΓΒ 85 δη δύθοῦνο. 

Ἔτι, δάσο, 1. ΟΥ̓ ἢ 6 ιΐΌΓΘ, “ ψεί,᾽" “ ψεῖ ἰοπιρετν," “ εε11.) 2. Οἵ 
1Π6 ργδββθηΐ, “ γεί,᾽" “α5 ψεί.᾽"---ΓΗξοιηρᾶγθ {ῃ6 ϑαπβοσὶξ αἰΐ, ““ θαγοπᾶ,᾽ 

" ΤΟΥΘΟΥΘΥ,᾽ἢ “ Βαβι 465." (Ροίέ, Είψηι. Ἐογϑβεῖι., γ0]. 1ἰ.,) Ὁ. 815.) 

Δώσει, 8 5ἰπε. [υΐ. οὗ δίδωμι, δώσω, ὅτο. 
11πῈ 97. Πρίν... πρίν. Οοπδϑιῖξ ποίθ. 
Λοιμοῖο, Ἐρὶο ἃπᾶ Ιοπῖο ΤῸΓ λοιμοῦ, σθῃ. 5βῖπ. οἵ λοιμός. Οοπβυϊς 

ἰϊμθ 61. 
Βαρείας. Οοηβαϊε Π{π6 89. 
᾿Αφέξει, 8. 5ἴηρ. Γαΐ. δοῖ. οὗἩ ἀπέχω, “ἰο Κεε» αισαν,᾽" ““ἰο λοϊὰ οὔ" 

ᾧς. ; [υἷ. ἀφέξω.--- ΤΟΙ ἀπό ἃπὰ ἔχω. 
Φίλῳ, ἀαΐξ. βίπρ. οὗἉ φίλος, ἡ, ον, υβ68, ἀοοοτάϊηρσ ἴο ἔδ6 σὺ 
ἴοτη οὔ 1Π6 Ἐρὶς ροοίβ, ὅο., π᾿ ρ'δσθ οὔ τ1ῃ6 ροββθββίυθ ῃτο- 

θύῃ, ““ἀεγ." Οὐοπβυϊ ᾿π6 20. , 

᾿ Δόμεναι, Ἑφῖς, Ποτίο, πὰ ΖΠΟΪ το ἴον δοῦναι, 2 δοτ. ἱπῖ, αοῖ. οὗ δι 

1χνῈ 98. 

ΓΙΝΕ 

ἔχνε 98. 

ἀ 'Ψ»᾿ 

ἊΝ» ἐν 
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1ηὴπὸ 98--102. 

δωαι, “ ἰοῬῖυε," ἄχο. ; ἀποίπου Ερὶο ἔὌγμῃ ἰβ δόμεν. ΟὐΟηβυΣ τοσηδεὶ 
ὑπ Γ χολωσέμεν, ᾿ἰπ6 78. Ξ 

“Ἑλικώπιδα, ἀ66α8. 5Βίηξ. οὗ ἐλεκῶπις, ἐδος, ἧ, “ ο φωϊοκ-τοιηρ ἐγε.᾿" 

Εδιϊπὶπθ ἔοσγηι οὗ ἐλίκωψ, ὡπος. (Οοπβοὶδ ποίθ.)---ΕἸοῖὴ ἑλέσσω, 

“0 τοὶϊ,᾽ ἀπὰ ὦψ, “(ἀξ εγε.᾽ 
Κούρην, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοηϊς [ῸὉΓ κόρην, 866. 5ἰηξσ. οὗ κούρη, ης, ἡ, ΑἸΈΟ 

κόρη, ης, ἧ, “α πιαϊάεη," “α σίτὶ,᾽) ἀηβυγοσίηρ ἴο {Π6 1μαϊ πη ρμείἑα.---- 

ΤῊ τοοὶ οἵ κόρη, “ α πιαϊάεη,᾽" ἀπὰ κόρος, ““α ψοιιηδ πιαπ,᾽ 15 1ῃ6 58Π16 

νῖτἢ τῃᾶῖ ἴυυπά ἴῃ κόρος, “ δαἐιείψ,᾽" “᾿ αὐιιπάίαπεε ;)) ὨΆΓΉΕΙΥ, κορ, ἴῃ 
ἰάθἃ οἵ “ μεϊηε55,᾽)" “ πεαϊίὴψ ἀευεϊορηπιερὲ ο ἔγαπιε ;)) πᾶιΌΓΑΙΥ δηίθγίησ 
1ηἴο ΟἿΓ ποϊίοη οὗὨ ἃ {]]- στον νου οΥ τηαΐϊθεη. ΤὨΒ τοοΐ κορ ἴἴ- 
ΒΘΙΓ ἌρΡΡΘΔΙΒ ἴο Ὀ6 8ἃηῃ οἰὰ Οτϊθηΐδὶ δρρϑὶ]αϊίοη ἴῸΓ 1ῃΠ6 “50, 100 

ΒΟΌΓΟΘ οὗὨ 8}} στονψέῃ δηὰ αὐυπάδησθ. (οπαίάβοη, Νειο Οταΐψίιι, 

Ρ. 415.) 

᾿Απριάτην, δα νοτὺ (ηοΐ δοουβ. ἴδῃ. οὗ ἀπρίατος), ““ τοἱλοιί 
πα. ὦ. " ς΄, ᾿. "᾽ »τῖοε," “"τὐιποιὲ ρῬατοϊαδε-τποπεν, ΟΥ ταΉδοπι.᾽" --- ΕὙΟΙΏ α, 

»Υϊθ.. πιὰ πρίαμαι, “ ἐο ριτγοίαδε." 'ΤῊΘ ΠΊΟΙΘ Δηδ]οσῖοθαὶ ἔοστη ννοῦ] 
Ὀ6 ἀπριάδην. (Οοπδυϊ Βιωέπιαπη, 1,6πιὶ., Ρ. 162, εἀ. Εϊδλὶ.) 

᾿Ανάποινον, πουΐου οὗ 1η6 δὐ͵θοῖῖνθ ἀνάποινος, ον, ἰ Κα δάγοτυθὶ- 

ΔΙῪ, ““τοιέποιέ ταπϑοηι.᾽᾽--- ΕἼΟΙη α, ρῥΥἱῦ.» ἀηὰ ἄποινα, “α ταηπϑβοηι.᾽" 

ἴἌγειν, ΡΓ65. ἰηδη. δοῖ. οἵ ἄγω, “ἐο σοπάπιοί,᾽" “ἰο ἰεα4,᾽" ὅκα. 
Ἱερήν, δοουβ. βίπε. ἕδη. οὗ ἱερός, ἤ, όν, Ἐξρὶς ἀηὰ Ιοπὶο [ὉΓ ἑερός, ὦ, 

ὄν, “ ξαοτεὰ."---ΤῊὴ6 ἀδγιναϊϊοη σίνθη ΟΥ̓ Ηθιηβίθγῃῖβ 18 ποὶ βαῖ 5- 

ΤΔΟΙΟΤΥ ; ΠΑΠΊΘΙΥ, ἔγουη ζημε, “ἐο βδεπά ἔογιλ," ἴῃ δ] υβίοῃ, ΟΥΊ ΠΑ], ἴοὸ 

ἃ βδογεὰ νἱοΐϊτη Δ] ον ἴο γοᾶμῃ δἱ {γθθάοπ (ἄφετος) 01} 1Π6 τἰπὴ0 

ΤΟΥ βδου ποίησ ἰδ αὐτὶ νϑα. 

Ἑκατόμδην. Οὐομηβαϊξ Ππ6 68. 

1νε 100. Χρύσην. Οὐοπβυὶὲ Πἰπ6 87. 

Κέν, ΕἘρὶςο δηὰ Ιοηὶο Ὁ ἄν. 

Ἱλασσάμενοι, ἘΡὶο ἴοΥ ἑλασάμενοι, ποιῃ. Ρ]ΌΓ. Τη856. 1 801. ρΡατέ. ΟἹ 
τηϊὰἀ]6 ἀθροποηὶ ἱλάσκομαι, ΤἈΤΕΙΥ ἱλάομαι, “ἰο Ῥγορίίϊαίε ;) ἴαϊ. ἱλά 
σομαι: 1 80Υ. ἱλασάμην.---ΕἸοτὴ ἔλαος, “ ρῬγοριοιι5,᾽" “ βοοιπεά,᾽" “αν 

»εαξεά." 

Πεπίθοιμεν, 1 Ρ]υΓ., ΕΡΙΟ τϑἀ ρ!οαἰθά, 2 Δογ. ορῖ. δοῖ. οἵ πείθω, έο 
γεγϑβιαᾶε;)" ἴαϊ. πείσω : Ὡ 8οΥ. ἔπειθον, ἢ Ἐρὶο τϑαυρ!]φαίίοη, πέ- 

πιθον. 

1χ1νῈ 101. Ἕζετο. Οοπβυϊὶᾷ πα 48. 

1πκεῈ 102. Ἥρως, ὡος, ὁ, “α δετο." ΟὐΟηΒυΪῈ 11Πη6 4. 

Εὐρυκρείων, οντος, ὃ, ““τοἴάδε-τεαϊϊηρ,,) ἃ οοπϑίδπὶ θρὶ μοὶ οὐἤἨἩἨ Αρα- 
τηθιηπο ἴῃ Ηοτηθυ.-- -ΕἼοῖη εὐρύ, ποαΐοΥ οὗὨ εὐρύς, ἰΔΚ6ὴ δᾶνθυθ δ ν, 

Ἀπὰ κρείω. “ἐο τιιῖε.᾽" 
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1ὴπὸ 108--106. 

᾿Αχνύμενος, ῬΥΘ6Β. Ρᾶτί. οὗ 18 τηϊάἀ16 ἀθροηθηΐ ἄχνυμαι, 
ἴανε 108. ἃ ἐο δε ἀεερῖὶψ ἐγοιὑϊεα." ρα ΟΠΙΥ ἰῃ 1Π6 ργϑβθπὶ δπὰ ἰτη- 
Ροιίθοϊ.--- ΊΟπὶ ἄχος, “ γαῖη,᾽" " ἀϊδίγε55," “ἰτοιδί 6.) Οὐοτηραγο 1ῃ6 

ϑαπβοχὶξ ἀσάαπ, αῃὰ {ῃΠ6 Ἐπ] 5}. αοὶξ. 
Μένεος, θη. βίηρ. οὗ μένος, εος, τό, “ ἀπρετγ." ΤΛΊΘΓΑΙΙΥ, ἤογεε οὐ 

οἰτεηισιὴ, ἴῃ ἀοίνθ θχϑοῖβθ. 1. Α8 δρριἰθὰ τὸ 1Π6 θοάγ, ῥογοε οὐ 
δἰτεπσίν, ἃ5 βϑῃονγῃ ἴῃ ααΐοῖς πηουθιίηθηξ δπὰ θχουίίοη, 2. Α5 δρρι! θὰ 
ἴο 1Π6 τηϊπᾶ, ἀθποίϊησ ἔογεε ΟΥ βδιγεηρίδ οἵ 500}, ἃ5 δοίϊπσ οἡ 16 
Ὀοάν, ἀπὰ σίνὶηρ τἰβ ἴο 0] ΟΥ̓ Ραββίοπαϊθ δβχουϊίοῃ ; ἢ Π6Θ, 508} 

ἴῃ Ηοπηθυ, “ δρίγιὶ," “ρατίκε ταρε,᾽" “ ατάοτ,᾽ “»αβδῖοη,᾽" “ αὐταί, 

ὅἄχο.---Οοτῆρᾶγθ 16 ϑ'δηβοῦί πιάπαβ, “ βρίγι:,᾽ ἄο. 

Μέγα, πιθαϊ. βίης. οὗ 1Ππ6 δά) θοἴν6 μέγας, ἰάῖκοῃ δυο Ἀ}}Ύ, “΄ στεαί- 
ἱψ." 

Φρένες, ποτη. Ρ]0γΓ. οὗ φρήν, φρενός, ἡ, “{ἰε ἀϊαρῆτασπι." ΟΟΒβυ 
ΤΟΙΠΑΤΚΒ οἡ φρεσί, ᾿ἰπ6 58. 

᾿Αμφιμέλαιναι, ποίη. Ρ]υΓ. ἔδιη. οὗ ἀμφιμέλας, μέλαινα, μέλαν, “δίαεκ 
αἰϊ ατοιιπιά."--- Εἴοτῃ ἀμφί ἀπὰ μέλας. (Οοηῆβα!! ποΐθ.) 

“ Πίμπλαντο, Ερίο ἴογ ἐπίμπλαντο, ἴῃ:68 δυστηδηΐ Ὀοΐηρ ἀτορ- 
ἵμπε 104. Ρβά, 8 ρίαγ. ἱπηροτῖ. ἱπά. ρ455. οἵ πίμπλημι, “ἰο Πιἰὶ ;) ἴαϊ 
πλήσω: 1 δογ. ἔπλησα.---Ἰ ,δησίῃοηθα ἔγοτα [ῃ86 τοοὶ πλε, πλη, ψν Ὠϊο ἢ 

ΔΡΡΘΔΓΒ ἴῃ πλέος, “ {μἰϊ,, πλήσω, ὅχο. ---ΟΟἸΡΑΥΘ [Π6 ϑ'ηβοτί ρεΐ, “1ὸ 

ὨΘΔΡ ὑρ.᾿" (Ροίὲ, Εἰψηι. Εογϑβεὶι., '., Ὁ. 364.--- Εἰοϊμιοῇ, Κενρίεἰοῖ,, Ρ. 239.} 
Ὄσσσε, ποι. ἀυδ] ηθαϊ., ἴγοτα ἃ βιρροβϑὰ ποιηϊηδίϊνο ὄσσος, εος, τό, 

“πη εψε." ΤὮΒ ποι. πὰ 866. ἀ.8] ζΓΘα.ΘΏΙΥ͂ ΟΟΟῸΓ ἴῃ Ηοιηθσ, ἢ 0 

Βονθνϑῦ, δα ἀβ 1η6 δἀθοιϊΐνθ ρίαγαὶ (1]., χιϊὶ., 485, 616). ΑἹ ἃ Τδἴου 

Ροσγιοά, ἃ σϑη. ΡΙυΓ. νν88 ἔογιηθὰ [ῸΥ ἰΐ, 85 1 οἵ {ῃ6 βΒοοοπᾷ ἀθοϊθηβίοῃ, 
ὄσσων (Ηε58., Τ., 826), αἰβο ἃ ἀδίϊνα ὄσσοις, ὄσσοισι. ἴῃ 1) Βίπρυϊατγ, 

ἘΠιβιία: 05 οἰϊ65 ἃ ἀδΐ. ὄσσει, ΜΥ ὮΘΠΟΘ στΑΙΩ Δ Δ 5 ἀΒΒΌΓΩΘ ἃ ἀουθ]6 
ποιηϊηαῖίνθ τὸ ὄσσος ἃπὰ ὁ ὄσσος, νὨ οἷ, ΠοννΘΥΘσ, ἀ0 ποῖ ΤΟ ΠΥ οο- 

ΟΌΓ.--- Ποῖ σοπηθοίβ ὄσσε ὙΥἱϊἢ 1ῃ6 ϑαπβοσὶξ τοοί ἐκϑὴ, “" ἴο 566, ὅἀπὰ 

τοραγάβ ἴΠ6 σσ 88 ΔΥΪβίπρ {ῪΓΟΓ 8551 πη]]αἰίοη, [Π}6 Ρυἰμ εἶν ἔογιη μᾶν- 
ἴῃς Ὀθθῃ ὄκσε, ΜΥ10 ν]Οἢ 76 ΓΠΔΥ͂ ΘΟΙΏΡΑΓΙΘ 116 ϑϑυνίαη οἰδλῖ, κ τη 86 

6γ685." (Εἰγηιοὶ. Ἐοτβεῖ., Ρ. 269.) 

Λαμπετόωντι, Ἐρίο ΙΒπρτμοπϑα ἔογτῃ ΤῸ λαμπετῶντε, ἀαΐ. 5ίῃρ. ΡΓ65: 
Ρατῖ. δοῖ, οἵ λαμπετάω, ““ἰο δἠῖπε ὑτὶρἠϊψ," “ἰο ὀίατε. "τοι λάμπω, 
“0 δλῖπε.᾽" 

᾿Εἕκτην, Ἐξὶς βγῃοοραίθα ἴοττῃ Ὁ μη, νη 3 ἀπ], ΡΙυροτῖ. ἱπάϊο. 

οἵ εἴκω, ““ἐο δὲ ἱϊκὲ;)" ἂῃ ἀβϑυμπηθὰ ργθβθηὶ 07 [Π6 2 ροσί. ἔοικα, “1 ἀπὸ 
ἧκε" ρ᾽υροτῆ, ἐῴκειν, “1 τσα8 112.) ΟὐὈΙΏΡΑΓΙΘ ᾿ἰπ6 47. 

Κάλχαντα, 8οο. οἵ Κάλχας, αντος, ὁ, “" Οαἰεἰια5.") Οὐοηδαϊ: 
[χλνε 10. ἐἰπ6 69. 

Ττ 
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1ήπεὲ 105-111, 

Πρώτιστα. “ΕἸτγει οἤ αἰϊ.") Αος. ρῥυγ. πααΐ. οὗ πρώτιστος, ἡ, αν, 

[Δ Κθη δάνθυθ δι]. 
Κακά. ““ δέετπῖψ,᾽" ““τὐιιἢ εὐἱὶ ἰοοῖ." ΑΟς. ΡΙΌΓ. πουΐ. οὗ κακός, ἥ, 

ὧν, ἴάΚϑη δά νθγθῖ αν. 

᾿Οσσόμενος, Ῥγ65. ρΡατί. οὗ ἀδροποηΐ ὄσσομαι, “ἰο εψε,᾽" “ἰο Ἰοοῖ αἱ," 

ἄς. ΟἿΪΥ υξαᾶ ἴῃ {Π6 ργββθηΐ πὰ ᾿τηρογίεοϊ, νΠποὰΐ δαρτηθηί.---- 

Ετοπὶ ὄσσε, πῃ τοϊαίίοη ἴο νυν] οἢ σοηβ]ΐ Πἰπ6 104. 

Μάντι, νοῦ. ξίηρ. οὗ μάντις, Ἰοπίς σθῃ. ἐος, Αἰο εως, ὁ, 

λαπε 06. ς α ἀϊυϊπεγ,᾽" ““α ξοοϊῃιδαψετ." ΟὐΟπηβαϊί Π1π6 62. 
Πώποτε. “ προ α5 γεὶ." Οοιηρουπᾶ δάνοτῦ, ἔτοτῃ πώ, “α5 ψεί,᾽ 

δηά ποτέ, “εὐετ.ἢ 

Κρήγυον, ποαυΐ. δοσαβ. βίησ. οὗ κρήγυος, ον, “ φοοά," ““ὡὠδεζαϊ,᾽"" 
“φἸεαείης," ἄο. Βαϊτίτηᾶπη τἈΪΠΚ5 ἰδ ρτοθ8 816 ἐπα 1μ18 ἔβγῃ ἰβ ἀθ- 
τὶνϑᾶ, ὈῪ δη Ιοπίοΐβπι, ἔγοτῃ χρῆσθαι, χρήσιμος. 

Φίλα, ΠΟΙ. ΡΠ πραυΐ. οὗὨ φίλος, η; ον, “ἀεατ." (Οοπβυὶξ 

ποΐθ.) 

Φρεσί. Οὐοηβαϊξ 1|π6 58. 

Μαντεύεσθαι, Ργε5. ἱπξ, οὗ [Π8 ταϊἀά!α ἀδροπθηΐ μαντεύομαι, “ 
Ρτγεάϊοί :᾽) ζαΐ. σομαι. ἙΎΟΙΩ μάντις, ““α ἀϊοίπετν,᾽" “αἱ ργεάϊοίογ.᾽" 

Ἐσθλόν, ἃο6. 5ίησ. πααΐ. οὗ ἐσθλός, ἤ, ὄν, “[ανοταῦῖε,᾽ 

“ σοοά." ἘἙαυϊναϊθηΐ ἴο ἀγαθός, ἀηὰ ἃ ἰαΥτ δα ΙΠΘΓΙΟΙῪ 

1η Ῥοθίγν.---αοοογαϊησ ἴο Ηδτιηδπη, 1ππ6 τοοῦ νγαβ ἐθλός, ακίπ ἰο 1ῃ6 

(εουμηδη εἄεὶ, “ π00]6,᾿ ὥσθ. Βοίϊι, ρθύῃδρβ, δ ὃὈ6 ἱταοθὰ ἴο 1ῃ8 

ϑδηβοῦῖξ ἐά, “ ἴο ἱπογθᾶβθ." 
Ἐστέλεσσας, ἙἘϊὶς ἴοΥ ἐτέλεσας,  Β'πσ. 1 ΔοΥ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ τελέω, 

“ἰο ἀο,᾽ “ἰο ασοοπιριἰ5ἷ, ;) [αἵ. τελέσω : Ῥετί. τετέλεκα.--- ΕἼΤ τέλος 
Οὐοηβυϊῇ Ππ6 82. 

Θεοπροπέων, Ῥγ65. Ρατΐί. οἵ ϑεοπροπέω, ““ἰο τευέεαὶ διρηΣ 

οπι οἡ ἰρι." --- ΕΥότη ϑεοπρόπος. Οοηβυ]ὲ Ππ6 85. 
᾿Αγορεύεις, Ὡ. βίη. ργθβ. ἱπά. δοῖ. οἵ ἀγορεύω, ““ἰο καταπριιε,᾽" ““ ἐο 

λοϊά (οτί ;) [αἴ. εύσω.---ΎοτΩ ἀγορά, “ α γιιδίϊο αϑϑεπιδῖν.᾽" 
11νῈ 110. Σῴιν. Οοηβυϊξ Π|π6 79. 

Τεύχει, 8 5ίησ. ΡΓ65. ᾿πάϊ]ο. δοῖ. οὗ τεύχω, “ἰο τ᾿ Π1εἰ." ΜΟοΥΙΘ ἸϊξοΥ- 

ΔἸ, “το πιαΐε,᾽" “ἰο ὑτίπρ αδοιι ;, Γαΐ. τεύξω : Ῥοτῖ. τέτευχα : 1 ΔΟΥ 
ἐτευξα.---ΝΝ ΘΑΥΥ ακὶπ ἰο τυγχάνω, ἰῃ8 ποίΐοη ἱπηρ] δα ἴῃ νυ ίοἢ μδ5 
δτοσσῃ ουἷΐ οὗ {ῃ8 Ραββί τθ ρεγίδοϊ οὗ τεύχω : ΠΕπ6Β, ἰπ Ερίς, {Π 68 ρ85- 

ΒΙγ 6 [ὈΥΠῚ5 τέτυγμαι, ἐτετύγμην, ἐτύχθην, ἅἃτ6 ΒυθπίΔ ἘΔ} τΠ6 58 ΠῚ8 

ΨΥ ἢ τυγχάνω, ἔτυχον : ἀῃᾷ 16 δοίϊνα ροσίδοξ τέτευχα, ν' ΘΠ ἴδκθη 

ἱπ δ 5 ΠΥ ΟἸΥ, 15 αβθὰ δχδοῖν ΚΘ τυγχάνω : [ΑΥΊ ΠΟΥ, τεύχειν 15 τηδηῖ- 

[65ΕῪ δκίη ἴο τέκτω : Οδγιηδῃ σεισεη, “ ἴο ργοάποθ,᾽" “10 Ὀθραοῖ.᾽" 

ἴλνε 111. Οὕνεκα “Βεραιιδε." ΤὨῊΘ δηϊθοθᾶοθπὲ τοὔνεκα οτηϊτθὰ 

1χπε 107. 

ἴχνε 108. 

ἴλϑπε 109. 

Νὴ 
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]1ΔὯπὸ 111-118. 

Χρυσηΐδος, 56ῃ. 5Βίηρ. οἵ Χρυσηΐς, ἔδος, ἡ, ““ Ολιγγεδὶϑ 7 ὙΛΟΥΘ ἸἰΐθΥ- 
ΠΥ, ““ἐλο ἀαερίμεν ὁ Οἰγψ5ε5." Α ἴδιμα!θ ρα γοηυμηΐο, ἔγοτὴ Χρύσης, 

οὐ, ὁ, “ Οὐγγ8ε5.") ΤΏΘ γὙ68] πδιηθ οὗ 16 θιηδ!θ ἴῃ αυθϑβίϊοη νυν ὰ8 

ΑΑβίψηοηιῖε. 
᾿Αγλαά. Οοηδβαῖι Ππ6 23. 

Ἔθελον, Ερὶς ἴογ ἤθελον, (ῃ6 δυστηθηΐ Ὀθίηρ ἀτορραβᾶ, 
ἴλνε 112. ΡΙυγ. προσῇ. ἰηά. δοΐ, οἵ ἐθέλω, “ ἐο ἐς ιυἱπρ," ἄτα. ; ἴαϊ. 

ἐθελήσω : 1 δογ. ἠθέλησα.----ΟὔΒοτγνο τπαὶ ἔθελον ὨΘΥΘ οᾶπ ποῖ ὉΘ τηδὰ8 

16 ἱιηροτγίδοϊς οἵ ϑέλω, τοἱελ 1ῃ6 δυστηθηΐ, Ὀθοαι56 1Π6 ΒῃΟΥΘΥ ΤΌΤ 

ϑέλω ΠΕΥΘΥ ΟΟΟΌ͵Β ἰῃ ΗΟΙΠΊΘΙ ΟΥ̓́ΪΠΘ ΟἾΠΘΥ ἘΡίο νυ Υ 6 5. 

Δέξασθαι, 1 δογ. ἰπῇ. τηϊά. οὗ {ῃ6 ἀθροπθηΐ δέχομαι, “ἐο τερειυε.᾽" 

Οὐοπβῖε ᾿ἰπ6 20. 

Βούλομαι, 1 5βίηξ. ρΓ68. ἰπ4. οὗἩ ἀδροηθηΐ βούλομαι, “ το τοΐδἢ.᾽ Οοη- 
501 1ἰπ6 67. 

Οἴκοι. “Δὲ ποηιε,)" “" αὐ πιῖψ ποηιθ." Αἀνϑυῦ. [Ιῃ τϑδ]ἱυ, 

ἴανε 118. Βονγουϑῦ, [Π6 οἱά Ἰοσαΐϊνθ Οὐ ἀαίῖνθ Θᾶ56 οἵ οἶκος, [ῃ6 Ἰαΐ6 Υ 

[Οὐ οὗ {πΠ6 οα56 Ὀθίηρ οἴκῳ. ᾿ 

Κλυταιμνήστρης, Β6ῃ. βἰηρ οἵ Κλυταιμνήστρη, ης, ἡ, ΕΡὶο δηά Ιοηϊο 

ἴογ Κλυταιμνήστρα, ας, ἡ, “" Οἰψεαπιπεδίγα,᾽") Μἰΐδ οἵ Αϑαιηθιίηηοῃ, ἀπά 

ἀδυρσθιου οὗ ΤυΥπάαγθυβ δηὰ 1,6άδ. 

Προθέδουλα, 1 5ἰησ. 2 ροτῖ. οἵ ἃ βΒαρροβρα Ὅτι προδούλομαι, ““ἰο ᾿ 
φγεξεν," “το τοϊδῖι ταίμεγ,)") ΝΜ Ὠΐοἢ, που ΘΥ̓ΘΥ, ἀ065 ποῖ ΘΟΟΌΓ.---(Οπβϊξ 

ῃοΐ6.) 

Κουριδίης, σθῃ. 5ίηρσ. ἔδιη. οὗ κουρίδιος, ἡ, ον, Ἐρίο δηά 
ἴλνε 114. Ιοηΐο [ῸΓ κουρίδιος, α, ον, “ τοεἀεἀ."" ΑἹ Ιοηΐο ἀπά ρορίϊα 

1θγῃ, [Π6 {γὰ6 ἴοτοΘ οὗ νυῃϊοῖι ἰβ βῆοννῃ ὕγ Βαυϊίῃχδηη ([νεχιϊ., 8. υ.}), 

ὙΠῸ τοίμιθβ 1ῃ6 ογαϊπαυῦ Θχρίαπαίίοη οὗὨ “ψοιελμὶ,,) “ τοοαἀεά ἐπ 
ψομί." Τῇ βᾶτηθ σγαιητηδγίαη, γο]θοῖπρ [ῃ6 οοτημηοῃ ἀδγίναίίοη 
ΟΥ̓ 1Π|8 ἰθυπ, ΠΔΙΠΘΙΥ͂, ἔγομη κούρος, κούρη, ““α ψοιμὴι," ““α πιαϊάεη,᾽"" 

ΕΪπῖβ δ ἃ σοπηθοίϊίοη νυἱἢ κύριος, “ α ἰοτὰ ΟΥ πιαδίεγ,᾽" κυρεῖν, “" ἰο οὐ- 

ἑαϊη,᾽" ἀπά {πΠ6 ἀδυηδη ἤειιγαίλ, “ τηαυτίαρσθ." ΤῊΘ ΒΆ1η6 ἰάθᾶ 8 ΘΓ 
τα οὖἱὐ ὈὉγΥ Παρ οτ]θίη, ζεοὶ. Ηοπι., ἰἰϊ., Ρ. 9.---ΟΟοηβαὶδ ποίθ.) 

᾿Αλόχου, π6ῃ. 5ίηρ. οἵ ἄλοχος, ουὅ, ἣ, “α τοῖξε,᾽ “εἶα Ῥατίπεν οὗ α 

εοιιοἶ!. ῬΎοΠΙ α Θορυ]αίίνα πὰ λέχος, “α ξοιιοὶ,." 
θέν, Ἐρίο σθη. βίηρ. [ῸΥ ἕο, νυ ΐοη,, ἀραὶ, ἰβ Ἐρίο [ῸΥ οὖ, “ο λεγ,᾿" 

(ἰ. 6.» ἐο ἀετ, ἴῃ ἴῃ 6 ρῬγθβθπὶ ραββᾶρθ), ἕο. Νοιη. νψαηίϊηρ ; σθη. οὗ : 

ἀαϊΐνα οἷ : δοο. ἕξ, ἄο, (Οοηβαϊὶ ποίθ.) ω 

Χερείων, ον, 5θῃ. ονος, Ἐϊρὶο ὉΓ χείρων, ον, ονος, “τη {ἐγῖοτν,᾽" τοσὰ- 

ΔΥ οοτηραγαῖῖνθ ἰο κακός. ϑυρροβοᾶ ἴο ὃὉ6 ΤὈγτηθα ἔγοτη χέρης, θαξ ὁ 
ΘΟΉΒΕΠ ΓΘΙΊΑΥΚΒ ὉΠάΘΓ χέρηι, ᾿ἰη6 80. 

1ανε 115. δέμας, ἀοουβ. βίηφ. οὗἉ δέμας, τό, ““Ῥεγδοη," “7γαπιε,᾽" ὅζα 
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1λπε 115-118. 

(Ὁοπβοϊε ποίθ:)---56ἃ ὈΥ ἨΟΙΏΘΓ ΟΠΪΥ ἰπ Π6 δΔ6Ου8. 51η5, 8η4 τε- 
τήδῖη5 ᾿πά 6 ] ] 8016 ἴῃ Ἰδΐθυ ὙνΥ [6 Γ5.--- ΟΌΒογν 8 ἐμαὶ δέμας, ννῆδη ορ- 
Ροββᾶ ἴο σῶμα, Πη68Π8 5.ΤΙΟΙΠΥ͂ 1Π6 ᾿ἰνίπσ Ὀοάγ, ἀπα σῶμα, ἃ ΘΟΓΡΒΒ, 

τῃουρὶϊ δέμας ᾿ἰ56]7 15 ΒΟΙΠΊΘΙΙΠ]65 υβ6ὰ ἴῃ. 1ῃ6 αἰ Ἴ6Υ 5Ι ση!ΠΟΔΙΊΟΏ.---- 
ΤῊΘ τοοῖ ἰβ ἴῃ8 5δη8 85 ἰμαΐ οὗ δέμω, “ἐο διιῖἀ,," [ῃ6 ἰἸάδα ἰηγνοϊνϑα 

θδῖηρ {παΐ οἵ ὈαΠάϊησ ὉΡ ἀπὰ ἀδυθιορίηρσ {Π6 Πυπίδη ἔγαγηθ. 
Φυήν, ἀοοα8. 5ίησ. οὗ φυή, ἧς, ἣ, “ πιΐοτι,,) ἴΠ:6 παίαγαὶ δἰγ πὰ οδτγ- 

Τίασθ. ΕἼοῖη φύω. (Οοηβαϊῖ. ποΐθ.) 
Τὶ, ἀοου8. Ββίησ. πϑαΐ. οὗ 1η6 ἱπἀθῆπιία ργοποαη, τὶς, τὶ, ““ἀπῳ,᾿ ἄχα. 

Ηδχθ ἰΐ τηθδηβ “ αἑ αἰϊ.᾽" 
ἜΡργα, Δ6οι8. ΡΙυγ. οὗἁ ἔργον, οὐ, τό, ““τσογᾷ,)" “" ασοοπιριἰςππιεπί.᾽"--- 
ἢ 1Π6 ἀϊσατηπηᾶ έργον, ΖΞ ο]1ς ἀπὰ Ποτίς ξάργον (ΒδΟΚΙ, Οογ}. 1π- 
ξοτῖρὶ. τας. ξαδε., 1... Ὁ. 39), νυ τυ ΒΊΟἢ ουτηβ Θομηρᾶγα [η6 αθυτηδῃ 

ἐρεγὶ ἃπιὰ τοατ, ἀπά ἴΠ6 ΕΏΡ] 5} τροτῖ. 

ΟἾλνῈ 116. ᾿Εθέλω. Οοπβαϊὲ Πἰπ6 112. 
Δόμεναι. Οὐοηβυϊξ Πἰπ6 98. ᾿ 
"Αμεινονὴ πόπῃ. βίηρ. πϑυΐ. οὗ ἀμείνων, ον, “ δείέεγ,." ““πιοτὲ αἄναπ- 

ἐαφέοιι5.᾽" ἸΥΓΘΡΌΪΑΥ ΘοΙηραγαίϊυβ οὗ ἀγαθός.----- [6 οΥσ᾽πα] τοοΐ ἢ 85, 
ΡῬΘΙΠΔΡ5, θ6Θη ργθβουυϑα ἴῃ αηιαηῖι8. 

Ὅν ἀπε Δ0ου8. βίην. οὗ λαός, οὔ, ὃ, “εἶς γεορὶε."" Οὐοπβαϊώ 

ἴη6 10. 

Σόον, Δ66 08. 5Βίηρ. οἵ σόος, σόη, σόον, “5.6 Ἑρὶςο Βμοτίβηθα ἴοττα 

οἵ σῶος. ----Ὗ 6 ἢᾶγ6 4150, ἰῃ ΗοΊΏΘΥ, [6 ἔοτπιὶ σῶς, οοηϊγαοίαα ΠΌΙΩ 

186 οὈΞοϊείβ σάος, ννῆϊοἢ ἰαβί μὰ5 Ὀ6θῃ ργεβϑσυϑα ΟΠΙΥ ἴῃ ἴη6 Ἠοτχηθσῖς 

ΘΟΙραγαΐϊν σαώτερος. 
Ἔμμεναι, ἘΡῖς, οτίο, δηὰ “ΖΞ Ο]Ϊο ΤῸΥ εἶναι, ργ685. ἰπῇ. οὗ εἰμί. Οοη- 

Β}Π ΤΟΙ τ 5 οη χολωσέμεν, 1ἰπ6 78. 
᾿Απολέσθαι, 2 Δογ. ἱπῇ. τηϊά. οὗ ἀπόλλῦμε, ““ ἐο ἀεξέγου ;," τη 416 ἀπόλ- 

λῦμαι, “ἐο ρῬετγῖϑἢι : ἴαϊ. ἀπολέσω : ρετί. ἀπώλεκα : Αἰιὶς ἀπολώλεκα : 
Φ 801. τηἰά. ἀπωλόμην.---ΕἼΟΓ ἀπό ἃπὰ ὄλλυμι. 

Τέρας, ἀφοῦ. Βίηρ. οὗἉ γέρας, αος, τό, τιαΥ6Γ γέρας, ατος, τό. 

ἴανε 118, Ιη 16 ποι. ρίαγ. γέρα, ποῖ γέρατα, “α γγῖξτε," “α αἵ οἵ 

ἄοποτ,᾽" 5Ό0, ΘΒρθοΙ ΠΥ, ἃ5 Ομ ϊοίβ δηὰ ρυῖποαβ τθοθὶνϑὰ ἔτΌΓα 1ῃ68 5ρΡ0]] 
Ὀδΐοτα ἰξ νγὰβ αἰνιἀβὰ.-- ἾΤη6 τοοῖ οἵ τῃ6 νυοσὰ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἰγασϑά ἴῃ 1ῃ8 

ϑαηβοσίζ σγὶ, “10 ἐακε,᾽)) ΟΥ̓“ τεσεῖσε,᾽ ἃπιὰ 18 ὁη8 οὗ σοιητηοῃ ΟΟΟυΓ- 

ΥΘΠΟΘ ἴῃ 8}} {πΠ6 Ἰδησυδραβ οὗ ἴη6 [πά4ο0- ἀδγτηδηΐο ἔαταῖγ. (οπαϊά- 
80π, Νέειο Οταίψίι5, Ρ. 870.) 

Αὐτίκα, “ ξἰταϊφἠξισαψ." ΑἀἄνοΙῸ.---Βαϊττηᾶηη (1, ετὶϊ.γ 5. Ὁ.) εὖτε, 

ποίς 1) ἀδυῖνϑβ ἴἴ ἔγοτῃ τὴν αὐτὴν ἵκα. ἀϑϑατηΐϊηρσ δη οἱὰ νγοτὰ ἔξ, ἔκος, 

ἢ 1Π6 ἀϊρσατητηᾶ Είξ, ἃπὰ σογγοβροπάθηϊξ ἴο 1η8 1,δἰἴη υἱοε, σιοε8. 

Ἑτοιωάσατε, ῷ ῬΙΌΓ. 1 80Γ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἑτοιμάζω, “ἐο Ῥτεέρατε.᾽" 
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7Τήπε 118-122. 

“ἰο ρεῖ τεαᾶψ ;) [αϊ. ἄσω..----ΕἼΟΤΩ ἑτοῖμος, “ τεαάψ,᾽" ῬΥΟΌΔΟΙΥ ακίπ το 
ἔτυμος. 

Ὄφρα. “ἡ ογᾶεν ἰλαὶ."" Ἐαυϊναϊθπί ΠΘΓΘ ἴο ἕνα. Α δοπ]ιποίίοη, 
τηδυκίηρσ δὴ δηά, ἄο. ΟὐΟηβε} ᾿π6 82. 

Οἷος, οἴη, οἷον, " αἰόπε."-- ΑΚίπ το ἔος, ἴα, Ἐρὶσ ΤΥ εἷς, μέα, “ οπε,᾽" 
πὰ ἰο 1Π6 1,αἰϊη ππῶϑ, οὗἨ ἡ ΠΙΘΝ 1Π6 ΘΑΤΙΘΥ ΤΌΤ. 85 οἶποβ, ἃ8 ἃρ- 
ΡΘΔΓΒ ἴγοπῃ οἵποπι ΤῸΣ πηπώπι, νν ὨΪΟἢ ΟΟΟΓΒ ἴῃ (Π6 ηειγοῦ. ψίρῃ Τουπὰ ἴῃ 
186 τοτηῦ οὗ 1η6 ϑοἰρίοβ. 

᾿Αγέραστος, ον, “ τοϊϊποι α γγῖζε,᾽ (γοτὴ α »γΥῖυ.γ ἀῃᾷ γέρας, 
11πῈ 119. “ἃ γγῖσε." 

Ἔω, Ἐρὶο πὰ Ιοηΐο [0Γ ὦ, 1 βίη. Ῥγ88. Β0}]. οἵὗἁ εἰμέ, ““ ἐο δε." 
Ἔοικεν, 8 βίη. 2 Ροσῇ. οὔ 1η6 οὐβοϊϑίθ εἴκω, “"ἐο ὃ Πιϊϊηρ." Τ1ἀϊ- 

ΘΥΔΙΪΥ, “0 δὲ {ϊκ6." 
Λεύσσετε, Ὁ ΡΙΌΥ. ΡΓ65. ἱπάϊο. οὗ λεύσσω, “ἰ0 866,᾽) “ ὅπ δε- 

ἴμπ 130. λοϊά." ὕϑϑοά ὉΥ σοοά ννγ 6 5 ΟΗΪΥ πὶ 1Π6 ργθβθηΐ δηὰ ἱτη- 
Ροτίδος ; {η6 Τυΐυγα λεύσω, ἀπά 1 8Δογ. ἔλευσα, Ὀδΐπρ ὙΘΙΥ [αἴθ, ἱΓ ποῖ 
ὈΔτθᾶτουΞ.---Ακίη το λύκη, “ ἰρὶὶ; τῃ6 1,διῖη ἱμισεο πὰ ἐπι, ἡ" Ἴ 
1η6 ϑαπβουῖφ ἰδζ, “10 Ι00Κ,᾽ ΟΥ̓“ 566, ἄσ. 

Ὅ,, πρυΐου οὗ [Π6 τοϊαιῖνο, ὅς, ἦ, ὅ, υ56ἃ [ὉΓ ὅτε, “ ἐλαὶ.᾽" οὐκ 

σ. 6σ., ᾧ 486, 3.---Καλπετ, ὁ 800, εὐ. .7εἴ0.} ᾿ 
Ἔρχεται, 8 5ἰηρ. ΡΓ65. ἱπάϊο. οὐ ἔρχομαι, “ἰ0 σοπιε,,) ΟΥ̓ Ά “50; 

ζαϊ. ἐλεύσομαι : φοτί. ἐλήλυθα : Ἐρὶς εἰλήλουθα, ἀῃᾷὰ 50 Αἰνγαγ5 ἴῃ 
ΗοΙηΘΥ: ὦ δου. ἤλῦθον, Ὀὰϊ ἴτοτη ΗοΙΊΘΥ ἀοννηνναγᾶ, δἀπᾶ ἴῃ Αἰῖο, 

ΤΠΟΤΘ ἈΒΌΔΙΠΥ ἦλθον : Ποτῖς ἦνθον .----ΤῊΘ τοοὶ οὗ ἔρχομαι, ΠΑΙΠΘΙ͂Υ, ἐρχν 
8. ακίη τὸ {Π6 ϑαηβοσίξ ατοῖ, “ἴο ρο.᾽"-- ΤῊΘ 2. ΔοΥ., [αΐ., ἀπὰ Ροσΐ. θ6- 
Ἰοηξ (0 ἃ τοοΐ ἐλυθ, οΥ ἐλευθ, Ὀὰαὶ 16 ΤἩοοτῖο ἔογτι οὗ [Π6 2 801., πα πηθ6- 

Ἰγ, ἦνθον, νυἱτἢ [6 ἀἰσαιητηα ρτοῆχϑα, ξήνθον, ΒΗ νν»5 ἃ βίγικίηρ δῇῆη- 
ΠῪ το 1ῃ6 οἷά ἘπρΊ 5 νοῦ “10 τοεπά,᾽" ἃ ἴθη56 οὐὗὁἨ ΟἿ), ΠΑΙΏΘΙΥ͂, 
“ἢ τοεηί.,᾽ ὅζο., ΒΌΡΡΙ165 ἃ ρατί οὐ ἔπ 6 γϑυὺ “ ἐο σο.᾽ 

"Αλλη. (Οοπβαϊὶ ποῖθ.) 

᾿ Ἠμείθετο, 8 5βίησ. ηροτῇ. ἰπάϊ6. τηϊά. οὔ ἀμείδω, “ἐο οπαπρε,;" 
“1 ἐχοδαηρε ;) ἴῃ 1Π6 τηϊάα]6, “ ἐο ἀηϑβισετ.᾽" ΟὈΟηβϊΐ το- 

τηᾶγΚΒ ΟΠ ἀπαμειθόμενος, ᾿ἴπ6 84. 
Ποδάρκης, ες, “ διυὶμε- [οοίεά. » Τλιογα γ, ἵ Ἢ ΤΗΝ ΟΥ αὖίε ισἱὴ, ἐλε 

Μκεει." Ῥτοῖῃ πούς ἀπά ἀρκέω, “ ἰο διιῇῖεε.᾽" 
Δῖος, ὅϊα, δῖον, ΤΩΟΤΘ ΤΆΓΘΙΥ͂, ος, ον. 1 ἸΈΘΥΑΙΥ, “ ἤγοπι, βρτιπρ ἤγοτα, 

δεϊοηρίπρ ἰο, ΟΥ̓ βαογεὰ ἰο «1006.» ὙΤΏΘΗ βαϊά, 1. ΟΥ̓́ σοά ἀ65568, “ αὐγῖπε,} 
“ποὐϊο." 4. ΟΥ̓ ΠΙυβέτίου τηθη ΟΥ̓ ΟΤΏΘη, ““ ποῦϊε," “ γγίρποεῖψ,"» 
“ ἀσλ- δοτη,."---ΟΟπίγδοϊθα ἔτοπὶ 1Π:6 1658 σοτητηοη διΐας, ἀη ἃ 118 ἔγου» 

Λίς, οἰ βίϑιη οὐ 1Π6 σϑηϊῖνθ Διός οἵ Ζεύς. 

ἴλνε 122. ᾿Ατρείδη, Ἧ:: οἱ ον “δης. ΟὈΠΒΉ}» ['η6 7 
τ 

{λπε 121. 
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1ήπὲ 193--190. 

Κύδιστε, γοα. Ξίηξ. οὗ κυδεστος, ἢ, ον, ““πιοδὲ σοηιϑρίοιιοιι5. ἔΟΥ δίω- 

ἐΐον." ϑαροη]αίϊνο οὗ κυδρός, ἅ, ὄν ([οττηθά, ἰπ ΤΘδ ν, τότ κῦδος, 

88 αἴσχιστος, ἴτοτη αἶσχος). ΟἸΒΘΥ ΤηΘ ΗΠ ΠΡ5 ΔΓΘ, ““ πιοβὶ ρίογῖοιι8,᾽" 

“ἐροδὲ μοπογεί,," ““ποδίεξὲ "ἢ 

Φιλοκτεανώτατε, ΥὙ00. 5ῖπρσ. οὗ φιλοκτεανώτατος, “ πιοδὲ ρτεεᾶν," 

“ἐῃρεὶ σοτείοιι5.᾽" ΒΌΡΘΓΙΙ ΔΕ οἵ φιλοκτέανος, ον, “ἰουϊπρ' Ῥοβδεβειδηϑ,," 

τοι φίλος ἀῃηα κτέανον, “α Ῥοδ5εβϑίοτ." 
Δώσουσι, 8 Ρ]ὰ {αΐ. οὗ δίδωμι, ““ἐο σἵνε,,") “ἐο δεδίοιν ;,) ζαΐ. 

ἴανε 1538. δώσω, ὅδ. Οοπκαὶς {πὸ 96. 
Μεγάθυμοι, ποι. Ρ]0 7. τηᾶ56. οἵ μεγάθυμος, ον, “ἀρ Π-ϑοιιοά,᾽ 

“ στεαί-εατίεα.᾽" ἙΎΟΙΩ μέγας δπὰ ϑυμός. 

. Που, Θποϊ ῖο δάνϑιθ, “ αην τολετε."-- ΟΥ̓ ἢ 1Π6 οἰτουπιῆοχ, 

ἴπινε 194. ποῦ, ἰηϊθοτΤοσδῦ 6, “ἀσλετε 1 

"᾿Ιὄμεν, 1 ΡΙγ. Βυηοοραΐθα 2Ο τη [ῸΥ οἴδαμεν ; 2 ρετί. οἵ εἴδω. Οοη- 
Β01 Ππ6 70. (Μαίέμια, ΟΕ. 6., ὃ 198, 8, νο]. ἱ., Ρ. 444, οὗ {π6 αοτ- 

τᾶ ὑγοτΚ.) 

Ξυνήϊα, ποτα. ρἷατ. ποαξ. οὗἉ ξυνήϊος, η, ον, ΕΡΙΩ πᾶ Ιοηὶΐο ἴοτ ξύνειος, 
νΒΙΘὮ, ΡΤΟΌΔΌΙΥ, ΠΟ ὙΥΠΘΓΘ ΟΘΟΌΓΒ, “ἐπ σοηιπιοη.᾽" ἙΎΟΓΩ ξυνός, ““σοτα 
πιοη,," ἅἄτο. 

Κείμενα, ΠΟΠῚ. Ρ] 7. ηΘαΐ. ΡΥ685. ρΡατί. οὗἉ κεῖμαι, “ ἰο ϊ6.᾽ 

Τανε 195. Τὰ. (Οοπβαϊ ποίΐβ.) 

Πολίων, σρθη. ρῥἰυγ. οὗ πόλις, ιος, ἧ, ΕΡΙΟ ἀπᾶ Ιοηϊς [ῸΥ πόλιες, εως, 
«ς ᾶα εἰΐψ." : » 

᾿Επράθομεν, 1 Ῥ]ΌΓ. ῷ 8Δ0γ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ πέρθω, “ ἰο βαοῖ," “ἰο ταυ- 
αφε," ὅχα. ; ἴαϊ. πέρσω : 180. ἔπερσα : 3 ἃογ. ἔπρᾶθον. 1ῃ Ἡοτποτ ἰπ6 
1 ΔΟΥ. ἰβ ΤΏΟΥΘ ἐγθααθηΐ.---Βυ!ττηδ πη γᾶ 685 8η ΔΗ ηἰν ὈΘίτγθθη πέρθω 

πᾶ πρήθω, “ ἰο ὑπιττι, 85. ῬΙΔΙΠΙΥ ΡΘΓΟΘΡΕΙΌ]6 ἰπ τῃ8 2 δοτῖβὲ ἔπραθον, 
ἍΠα Π6 ἰπῃβίδῃησαϑβ ἃ ρᾶγ8116) “456 ἴῃ 16 οἸά ἀδγιηδη δεγπεη, “ ἴο θΌΓΠ,᾽" 

ὙΏΘΙΘ ἃ ἰγαηβροβιτίοη οὗ ἔνγο δι [θΥβ σοππθοῖβ ἰδ ἢ ὑγέππεπ, Ὦᾶν- 

ἴῃς ἴῃ6 58 π|6 βἰσηϊδοαίΐοθ. ΟΥΠΘΥ δἰγιηοὶορσίβίβ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, τ ΚΘ 

πέρθω ακῖῃ ἴο {Π6 [,ατίη »εγάο. 
Δέδασται, 8 βίησ. ρατῖ. ὶ «Δ. ρᾶ55. οὗ δαίω, “ἐο ἀϊοϊάε.5 'ΤῊΘ [ΌΓπὶ 

δαίω, ὨΟΥΥΘΥΘΥ͂, 15 ΤΩΘΥΘΙΥ ἀββυμηθα, βίησα δαΐζω [δ Κ65 [15 Ρίδδθ ἰῇ 186 

δοίίγθ ; πᾷ, θαβίάθβ, [ῃ6᾽ το ἀ16 δαίομαι 15 ΤΟΥ͂Θ ἔγθα θη ΠΠΥ τοαπα ἰπ 

Δ 8δοῖῖγθ 5βθῆη586. Μουσθουου, {Π6 1 δου. ἔδαισα, υ5οἀ ἰπ {Π6 56η56 οὗ 

«ἀρ {εαϑεὶ,᾽ ἴτοῦα Ηδτγοάοίιβ ἀονγηνγασγά, ἱπου σῇ ἔοττηθα ἤοτη δαίω, 

Ὀεϊοηρσβ, ὈΥγ βίτιοϊ ἀπαίοσι ἴο δαίνυμι.--- δ ϑδηβοσὶξ τοοί ἰ5 ἀᾶ, “"ἴο 

ουΐ ΟΗ͂, ἤδηςθ δαΐξω, δαίς, πεῆ. δαιτός, δαίνυμι, δαιτρός; δατέομαι, ἃπὰ 

ΡΘΙΠΔΡΒ Α͵50 δκίη ἴο δάπτω, ἀπά 1,αἰΐῃ ἀαρες. 

Ἐπέοικε, 8 5βίησ. ἢ Ροσῆ. οὗ 1ῃ68 βυρροβθᾶ ἴοσγπι ἐπείκω, 2 

Ροτί. ἐπέοικα, ὡς, ε, ““1ὲ ἴ6 βιίιηρ.᾽" ἙΎΟΙΩ ἐπί δηὰ ἔοικα. 

Οὐ, Υϑυηδυκβ ο ἐοικώς, 1π6 47. 

11νε 126. 
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1ήπε 12θ--189. 

ΤΠαλίλλογα, ἃ66. Ρ]αΓ. πουΐ. οἵ παλέλλογος, ον, “ ψαϊμεγεά ναοκ," 

« ροἰϊεοίεαὰ δαοίς.") ΜοΥΘ ᾿ΠΈΘΓΑΙΥ, “' δεἰδοιεά δαοῖ." (Οὐηβυ]ξ ποίθ.)--- 
ΕἼ πάλιν, ἰῃ Ηοπιοτγίο ασθοκ, “ δασῖ,᾽" ἂπά λέγω, “ ἐοὸ βεἰδοί.᾽" 

᾿Επαγείρειν, ργ68. ἰπῆπ. οί. οὗ ἐπαγείρω, “ἐο ἤδαρ ἰωρ." ΤΑ(ΘΓΑΙΥ, 
“οι σαίλεῦ προη." (ΟΟηΒα}ν ποίθ6.)---ΕὙοῃ ἐπέ ἀπὰ ἀγείρω. 

Πρόες, ὦ βἷηρ. 2 8Δ0Υ. ΠΏΡΘΥ. δοΐ, οἵ προΐημε, “ἰο δεπὰ οπ,᾿" 
“10 δοπά ἤογίλ," ΟΥ̓“ )ογισατά,᾽" ὅτο.; ἴαϊ. προήσω : 1 ΔΟΥ. 

πρόηκα, ἴῃ ΗΟΙΠΠΘΙ 8180 προέηκα : 2 ΔΟΥ. πρόην.---ΕὙΟΙΏ πρό ἃπὰ ἕημι, 
4“. 20 βεπά.᾽ 

- Τριπλῇ, “ ἐλγεεξοϊα,,") θὰ ἃ5 ἂπ' δάνοιθ, θαΐ, ἰπΠ στρα] ΐν, 

ἔν 128. [6 ἀαίϊνθ βίης. ἔδιη. οἵ τριπλόος, ἡ, ον, Θοπίγαοίοα τριπ- 

λοῦς, τριπλῆ, τριπλοῦν. 80 τριπλῇ ΠΘΥΘ ἰΒβ σοπίγαοϊοα ἤτοπὶ τριπλόῃ. 

[χνε 127. 

Τετραπλῇ, “ )οιβοϊά," υϑ86ἃ 85 ἂῃ δάνϑθ, θαΐ, ἰῃ γθδ!ν, (Π6 ἀαΐ.. 

βίηρ. ἔδιημ. οοηϊγαοῖθα [ὉΓ τετραπλόῃ, οἵ τετραπλόος, ἡ, ον, οοπίταοίοα 

τετραπλοῦς, τετραπλῆ, τετραπλοῦν. 

᾿Αποτίσομεν, 1 ΡΙαγ.. ζαΐ. ἱπάϊο. δοί. οὗ ἀποτίνω, “ἰο᾽ τεσοηιρεηϑε ;᾽ 
ἴὰϊ. σω. ἘΎΟΙΏ ἀπό δηά τίνω. ; 

Ποθί, αὐἀνοτὺ οὗὨ {{π|6, ““ ἐγεγ." ΤὍΠ6 ΘΟΥΘΞΡοπαϊηρσ ΡΥΟΒ6 ΤΌΤΙΩ ἰβ8 
ποτέ. 

Δῷσι, ἘΡὶο ἔοΥ δῷ, 8 5Βἰπρ. 2 80. 800]. δοΐ. οὗ δίδωμι, “ἐσ 
ἴων 139. φταηπὶ," “το συνε." ΤΠ τὨϊγὰ ρθύβοῃ βί Πρ ]ατ οὗ {πΠ6 58Ὁ- 
}αποῖίνο μᾶ5 ἴῃ {π6 Ἐρὶς Ιδησααρσθ ἴΠ6 ἐθυιηϊπαίίοη. σὲ ἀρροπαρᾶ ἴο 
1Π6 ΥΘΡΌΪΑΓ [ΌΥΠῚ ; 85, ἱστῇσι ἴοΥ ἱστῇ, δῷσι ἴοΥ δῷ. 

Τροίην, 00. βίησ. οἵ Τροίη, ης, Ἐρὶσ δηὰ Ιοπΐο ο0Υ Τροία, ας, ἧ, 

"ἼΤοΥ,᾽ 1Π6 ΟἸἿΥ οὗἉ Ῥγίδη. 
Εὐτείΐχεον, δος. βίηρ. ἔετη. οἵ εὐτεΐχεος, ον, ““15ε11-τρα]εα,᾽") ““ἰσεῖ!- [οτία- 

Μεά," ὅπ θρίἱπϑὶ οἵ ΤΊΟΥ. ΕὟἼΟΙΙ εὖ ἀη τεῖχος, ““ α τσαὶ!],᾽) “α ταπιραγί." 

᾿Εξαλαπάξαι, 1 Δοτ. ἰπῆη. δοῖ. οἵ ἐξαλαπάζω, “ἐὸ 5αοἶ,᾽)" ““ἰο 5ίογηι 

αϊ. ξω. ΕΎΟΙῚ ἐξ ἀπά ἀλαπάζω, “{ο ἐπιρίψ,᾽" “ἰο ἀταΐη,᾽" ἀῃᾷ {}15 [αϑὲ 
ἴτοσα α εμρλοτι., ἀμ λαπάζω, “10 ἐπιρέψ οἱἱ,᾽) ““ἐο ρίωπάογ.᾽" 

Κρείων, οντος, ὁ, “{ἴ6 τοῖον," βαϊὰ ἀβαδ!!ν οὗ Κίησβ δπά 

οὨἰΘίβ, θὰΐ αἰβοὸ οὗ {Π6 σοάβ. Ἰοηΐο ἀπά ροϑίϊο ῸὉγ κρέων. 
---ἀκίῃ ἴο κράς, κράτος, κρείττων. ΟΟΙΏΡΑΓ͵Θ [Π6 Θ'αηδβοτίς ἀγὶ, “ ΓΔΘΘΥΘ.᾽" 

1λΝῈ 131. Περ, Θποι[τἴ6 ραγί 016, ““ϑογυ.᾽" Οὐοπβαϊὶ ποίθ. 
Ἔών, Ἐρῖο ἀπᾷ Ιοηΐο [ῸΥ ὦν, ΡΓ65. ρατέ. οἵἉ εἰμέ, “" ἐο δε. 
Θεοείκελε, νο6. Βίπρ. οὗ ϑεοείκελος, ον, ““ φοάϊῖκε.," ἙΎοΙη ϑεός δῃμὰ 

εἴκελος, “ κε." 

Κλέπτε, 3. βίηρ. ΡΓ65. ἱτρου. δοῖ. οὗ κλέπτω, ““ἰο ςοπεεαὶ ;᾽" 
Γαΐ. κλέψω, ΟΥ, ΤηΟΓΘ υϑθδ}}Υ, ἔαϊ. τηϊά. κλέψομαι ; Ρετῇ. 

Τὰν 190. 

1χνε 132. 

κέκλοφα.--- ΤῊ τοοῦ ἰ8 κλεπ, ὙνΗΐο ΔΡΡΘΑΥΒ ἱπ κλέπος, “α ἰἠϊΐπρ ᾿ 
δἰοἰδη,," ἀπιὰ ἴῃ (Π6 1,δἰϊπ οἰερ-ἐτα. 

φ 



δὺ0 ΒΟΜΕΕΙΟ ΘΙ ΟΘΒΑΒΥῪ. 

11πεὲ 182--156. 

Νόῳ͵ Ἐρὶςο δπὰ Ιοηΐο ἔου νῷ, αἵ. Ββίηρ. οὗἉ νόος, νόου, ΑἸτὶς νοῦς, νου, 

ὁ, “ {2 τυῖπα," ἄς. ΤὨ6 τοοῦ νόο ρρθδῦβ ἴο Ὀ6 βοϊδπεὰ ἄονγῃ ἔτ0Π| 

8 ΘΑΙ]Π]ΘΥ ΟΠ γνώ, 8Πἃ ἔγοτηῃ {15 Ἰαδί Θοτηθ γνῶναι, γιγνώσκω, 1,11 
πόδοο, πουὶ, ἕο. (Ροὶϊϊ, Εἰψπιοῖ. Εογβοῖι., ὙΟ]. 1... Ὁ. 126.) 

Παρελεύσεαι, ῷ βίη. ζαΐ. ᾿πά. οἵ παρέρχομαι, Ἰοηῖος ἀπά ἘΡΙΟ ἴοι 

παρελεύσει. ΤὮυ5Β, διΐ. παρελεύσομαι : 2 ῬΕΥ5. (οἸα ἔΌτ) παρελεύσε- 
σαι: (ἸΤοηὶς δπὰ Ἐρὶς) παρελεύσεαι : (ΑἸ{16) παρελεύσει.----““ Τὸ ονεν- 
γεαοΐ,." ΤαΓΘΓΑΙΙΥ, “ἐο ρῸ ὕψ,᾽" ““ δεδι(6,,") ΟΥ̓ “ ραξὶ,᾽ ““ἰο γα88 ὃν." 

7ινε 138. Ἤ. [πηἰοηγορσαΐγθ ρᾶτί]616. (Οοπβαὶῦ ποΐθ.) 
Ἔχῳς, 2 5ἰηρ. ΡΓ65. 500]. οὗ ἔχω, ““ἐο πανε.᾽" : 
Αὕὔτως. “Τῆι. (Οοπβαϊῦ ποίθ.) 

ἯἮσθαι, Ῥτ65. ᾿ἰπῆη. οὗ ἦμαι, “1 51: Ἰηροτῇ, ἥμην : ̓τηροζ. 
ἦσο, ἥσθω, ὅχα. : ἰπῆῃ. ἧσθαι : Ρατί. ἥμενος. ---- ΤῊ 8. νογΌ, 

Ἐμπουρὶι ΠΘΥΘ, ἰπ δοοογάδηοα ΜἹΠ Οαβίοτϊη, τοσατάθα 85 ἃ ργββθηΐ, 18, 

ἴῃ ἔδοῖ, ἃ ΥΟΡΌΪΑΓ ρογίδος ραββῖνθ, ΠΌΙΩ ἕω, “1 8εαΐ,᾽) ἃπᾶ 5] σηϊῇ68, 

γ θη [ΠΟΥ οοηδβίαθγραᾶ, “1 λαῦε δοοη βδεαίεα,᾽" ΟΥ̓ “ ρἰαεσεά,᾽) 50 {παῖ 

ἥμην, ἴῃ {8 ΤΔΠΠΘΓ, ἰβ ἃ ΤΟΡΌΪΔΓ Ρ]υροσίθος ραββῖίνθ. [Ι͂ἢ 1Π68 560- 

ΟΠΘΔΓΥΥ ἔργο, 1 5{έ, ἀπὶ ἐπ α δἰεηρ ροδίωτε, ᾿ὰ ΑἸ ΠΕΓΒ, δΙοπσ ἢ 1185 

οοΙηρουπηά κάθημαι, ἴτοπι ἔζομαι, καθέζομαι, “1 5εαἱ πιν5εῖ, “ἑαξε τῖφ 
8εαὶ."" ΑΒ 1Π6 {γδηβίτοη, μούγουϑυ, ἔτοπῃ 1Π6 Ρογίθοϊ ἴο 1Π6 ργεβθηΐ 

5 σηϊβοδίίοη 15 σοιηρ]δίθ, {Π6 Ῥδυίοῖρ]6 ἴδ Κ68 1Π6 δοσθηΐ, ποῖ οῃ 1ῃ8 ᾿ 

ΡθπυΪ (ἡμένος), Ππ 1Π6 σοπαΐπα ρογίθοϊ, θα οα 1Π6 δηΐθρθηυϊ (ἧμε- 

νος), {κ8 1:6 ρσθβεπηΐῖ. 

Δευόμενον, Ερίο ὉΥ δεόμενον : ῬΥ65. Ρᾶτί. οὗ δεύομαι, Ἐὶο ἴοΥ δέο- 
μαι: ἀδροπθηΐ ρᾶ58.,) νυ ἢ Γαΐ. τὰ, ““ ἐο τραπιὶ,᾽" ““1Ἰο πεεά :᾽ [αἴ. δεήσο- 

μαι: φεσί. δεδέημαι : 1 801. ἐδεήθην. 

Κέλεαι, Ἑ;ρΙο ἀπά ΙΟΠ]Ο [ῸΓ κέλει : ῶ βίηρ. ΡΥ68. ἱπᾶϊο. οὗ πη 416 ἀ6- 
Ροηθηΐ κέλομαι, “10 δια," “ἰοὩγρε.,) “ ἐο εα]ιοτί,᾽" “ἐο σοταπιαπά :᾽" Γαΐ. 

κελήσομαι : ῷ Δ0Υ. κεκλόμην ἀτιὰ ἐκεκλόμην. Ῥοσίϊο ἔοττη ΤΟΥ κελεύω. 
- Ργββθηΐ κέλομαι: ῶ ΡΕ͵Β. (ο]ἀ ἔτη) κέλεσαι : (ΕΡί6. ἀπ ΙΟΠη]6) 

κελεαι : (ΑἸ116) κέλει.---ὐ Κίη ἰο κέλλω, “ἐο πἰῦρὰ οἩ,᾽ “ἰο ἀγῖθε οη,᾽ 

δηὰ ἴο [Π6 1μαἰίη εοἰϊο, ἃ5 ἀρρθδγίησ ἰῃ ρεγϑεῖϊο ἀτιὰ ρτοτεῖϊα. 

᾿Αποδοῦναι, ὦ 80Υ. ἱπῇ. δοῖ. οὗ ἀποδίδωμι, [ῃ8 Ἐὶς ΌΤΤὴ ΤῸ τ ΒΙοἢ 

͵ἰβ ἀποδόμεναι. ΟὐΟηβυ] Π1Π6 98. 
1κνε 185. ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν, κι τ. Δ. ΟὈΙΏΡΩΓΙΘ 1ἰπ6 123. 

ΓΑρσαντες, Ἐρὶς δηὰ “ΖΞ 0]16, 1 807. ρατί. δοΐ. οἵ ἄρω, “ ἐς 
αἀαρίὶ,᾽" “ἰο δὲ :᾽ Ταΐϊ. (Ερίο ἀπά “25 0116) ἄρσω : 1 δογ. ἤρσα : 

ὦ 8Δ0Υ. ἤρᾶρον : Ὁ 80Ύ. ἰηΐ. ἀρᾶρεϊῖν, ὅτο. : [αϊ. Αἰτῖο, ἀρῶ.---ΟΌΞοτν6 {Παΐὶ 

ἄρω, ᾿πουρσἢ ΠΘΥΘ σίνθῃ, 8, ἰῃ δοῖ, ἃ ργββϑηΐ ποῖ ἰῃ 156. [11 γθρυθβθηΐβ 

9Π6 οὗ {6 τηοβῖ ρῥτο! ῆἔς ατθακ τοοίβ, [πῃ 6 τη} 165 ἀρέσκω, ἀρτάω, ἀρ- 
τύω, ἀρύω, αἴρω, ἁρμόζω, ἄρνυμαι, Βρτησὶπρ ἱτηπηθα ἔθ! Υ ἔτομὶ ἰΐ, 186 

ΠΤΆνε 134. 

1νὲ 1836. 



ΒΌΜΕΠΙΟ ΘΙΟΒΒΑΚΥ. 01: 

1λπὸ 181--140. 

ταῦϊοαὶ βίσηϊβοαίίοη Ὀθίηρ “ ἐο 7οἷη,.) “το ἢέ,᾽" Ὀοΐἢ ἰταπβίτῖνθ πὰ τη- 

ἰγδηβίεϊνθ. 

Θυμόν. Οοπδβυὶὲ Ἰἰπρ 24. 
᾿Αντάξιον, ποπι. βίηρ. πϑυΐ. οὗ ἀντάξιος, α, ον, “7εἰϊῳ ἐφιιϊναϊεηπὲ," 

“ρογέϊ, 7ιι5ὲ α8 πυμοῖ." ἙΎΟΙ ἀντί, ἀθποίϊηρ σοΙηρδγίβοη, ἃπὰ ἄξιος, 

“0 {{κὲ τοονί]ι,᾽ ὅχο. 
Δώωσιν, Ερὶο ΙΘησίῃοποϑα (Ὀγτὰ ΤῸΓ δῶσιν, 8 ΡἸΌΤ. Ὁ ΔΟΥ. 500]. δοῖ. 

οἵ δίδωμι. 
Ἔλωμαι,.1 Βίησ. 2 80Υ. 50]. τηϊὰ, οὗ αἕρεω, “10 ἐαΐε,᾽") “το δεῖξε :᾽ 

[αϊ. αἱρήσω : ρμοτῇ. ἤρηκα : Ἰοπίο ἀραίρηκα :  80Υ. εἶλον : ῶ 800. τηϊά. 
εἱλόμην.--- ΤῊ τοοῖ οἵ αἱρέω ἰ8 αἀκίπ ἴο 1η6 ϑπβουῖξ ἀσὶ, “ ἴο 56 1Ζ6,᾽" 

ὙΏΘΠΟΘ, 8150, γγΧ ᾶΥ6 χείρ, “α μαπά,᾽" ἀπὰ 1π6 οἱὰ [,αἰἱπ λΐγ, τορσϑιἢ- 

δΥ νυ (ῃ6 Ἐπρ]β οτρ. Αραΐη, ἢ 1η6 τοοῦ ἔλω, νγθποθ νγ9 

πᾶν εἶλον, ἑλεῖν, ὅχο., νΥ6 ΤΩΔΥ͂ ΘΟΙΏΡΑΓΘ ἴῃ6 ϑ'αηδουῖξ γδάϊοαὶ αἱ, “10 

[8 Κ6,᾽) ““ἴο τϑοθϑίγβ," ἄς. (Εἰολλοῇ, Ῥετρίεἰολειπς, ὅἄτο., Ρ. 199.) ᾿ 

Τεόν, ἀοοα8. 5βἷπρ. ποαΐϊ. ἔγοῖὴ τεός, ἥ, ὄν, Ἐ!ρίο ἂπὰ Ιοπῖς 

ἴανε 138. ῸΓ σός, σή, σόν, “ἰὰψ," “εἰῖπε." ΟὐΟΙηραγα τΠ6 [1μαἱη 

{μιι8. - ᾿ 

Αἴαντος, δθῃ. Ββίηρ. οὗ Αἴας, αντος, ὃ, “ Α7α:,᾽" Βοη οἵ Τοϊαηοη, πᾶ 

ΒΑΙΓγοίΠοΥ οὗ Τϑυσοσ. Ἠθ δὰ {π6 Οτθοίδη [ΌΓ665 ἴγοῖὴ ϑ'] ΤΉ 15.-- 

ΤΏΘΓΘ νγὰ8 ΔΠΟΙΠΟΥ Α͵]ὰχ ἴῃ ἴῃ6 ατθοίδη δυμΥ, 186 8οη οἵ ΟἸθι8, 

Ὑγἢ0 σοτηϊηδπα θα [ἢ6 ἵτοορβ οὗ {Ππ6 Ινοοτὶ; ἀπ νγὰ8 ἢ π06 σδ]]θα (86 
Ζ,οεγίαη, ἃ5 1Π6 ΤὈΥΓΊΘΥ νγ88 βίγ]6 ἃ {π6 Τεϊαπιοπία. 

Ἰών, ρΓ65. ρᾶτγί. οἵ εἶμι, “" ἐο ρο.᾽ 
᾿Οδυσῆος, 5θῃ. βίης. οὗ Ὀδῦσεύς, ““Τὐψ5565,᾽" ΘΑΥΠΘΥ ΤΌΓΒΩ [ὉΓ Ὄδυδ: 

σεύς. 

1λνε 139. "Άξω, ζαξ, οἵ ἄγω, “ ἐο ἰεαὰ αισαν : Ταΐ. ἄξω 

Ἑλών, 2 ἃογ. ρατΐ. δοῖ. οὗ αἱρέω, ““ἰο ἰακε,᾽) “ἰο 8εῖ:ε.") Οὐοπϑαϊέ - 

ΤϑιηᾶγΚβ πάθυ ἕλωμαι, 11π6 137. 
Κεχολώσεται, 8 5Βῖηρ. 8. ἔαϊ. ρᾶ55. οἵ χολόω, “ἐο πιαΐα ἀΉ ΡΥ, ὅτο. 

ΘΟ, ποίθ, ἃπα ΘοΙΏΡΑΓΘ ΤΟΥ ΚΒ οη χολωσέμεν, 1ἰπ6 78. ἢ 
ἽἼκωμαι, 1 ϑηρ. 2 ΔΟΥ. 500]. τη 416 οὗὁἨ 1πΠ6 ἀδροπθηΐ ἑκνέομαι, “ ἐο 

οοπῖε : (αἵ. ἕξομαι : μογῇ, ἔγμαι : ῶ ἃογ. ἱκόμην.---Ἰ Θηρι Θπϑα ἔὍτιη 1ΤῸΠῚ 
κω, ΜΝ ΒΙΟὮ ἰβ [86 ΘΟτητηοη ΤΌΥΤΩ ἱπ ΗΟΙΏΘΥ, νη ΟἾΪΥ 0868 1Π6 ργ68- 

δηΐ ἱκνέομαι ὑνῖοθ (Οά., ἰχ., 128 ; χχίν., 339) ; θὰϊ Π6 οἴϑῃ π88 18:8 
ἔαΐατο ἕξομαι, ὅχο.---ΟΟἸΏΡΔΓΘ ἔκειν, ΜΉ Θη ἀἰϊσατητηαίοα Εέκειν, νυ ἱἢ 16 

ΘΔΠΒΟΥΙΐ τοῖον “ ἰπέΤαγΘ.᾽ (Ροΐϊ, Εἰψηιοὶ. Ἐογϑεῖι., νΟ]. 1., Ὁ. 268.) 

Μεταφρασόμεσθα, φορίϊο [ὉΓ μεταφρασόμεθα, 1 φἷαγ. ἔαξ. 
ἴανε 140. τηϊά. οἵἉ μεταφράζομαι, “ ἰο ἀεϊἰδεγαῖδ τροπ." Οὐοηβαϊὲ ποῖθ. 

-Οὔβοτνθ ἱπαὶ {Π6 ϑπάϊπρ μεσθα, Ὦδτρ οδ θὰ ρορίϊο, ἰ8 υβθἃ, ηοΐ 
ΘΗΪΥ ὈΥ͂ 1ῃ6 Ερὶσ νυγίίθυβ, θα αἰπὸ ὮῪ 1η6 Πογίο, Τοηΐο, δπᾶ Αἰτὶς 



δ09 ΒΟΜΈΒΙΟ ΟΠ ΟΞΒΑΕΥ. 

Τήπε 140--148. 
Ρορίβ. ΤῈ 15, ἴῃ ἔδοξ, {Π6 οὐ σίπΠ8] ἃπᾶ Ξίγοη βου ἴογπιὶ. (Καλπεγῦ, ὁ 
123, 15.) 

Αὗὔτις, ἘρΙς δπᾶ [οηὶς [ῸΓ αὖθις, “ αραῖτ,᾽ ““ κετεα ίετ." 

1χνε 141. Ἃγε. Οοηβαϊξ Πἰη6 62. 
Νῆα, Ερὶο δπὰ Ιοηΐο ΤῸΥ ναῦν, ἴτοτμη νηῦς, νηός, ἘΡΙ΄ς δηὰ Ιοηΐς [ῸΓ 

ναῦς, νεώς, ἧ, “α 511." 

Μέλαιναν, ἀοουβ. Βίηρσ, ἴδῃ. οὗ μέλας, μέλαινα, μέλαν, “δίαεκ."--- 

Ῥοῖϊ {γᾶς 68 8 ΕΠ ηἰν Ὀθίνγθθη μέλας ἀπά {Π6 ϑ'Δηβουὶ πιαία, “ ΒΟΥά65,᾽" 

“Ἰυΐυπη.᾽ . 

Ἐρύσσομεν, Ἑϊρὶς ῸΥ ἐρύσωμεν, ἴΠ6 τηοοᾶ- νον] δίῃ 5ῃοτίθηβά, 

1 Ρ]ΌΓ. 1 ΔΟΙ. 500]. δοῖ. οἵ ἐρύω, ““ἐο ἄταιν :Ἶ) ἴαϊ. ἐρύσω : 1 Δ 0Υ. εἶρυ- 
σα, ἄχο. : 

"Αλα, ἀοου8. βίηρ. οὗ ἄλς, ἁλός, ἧἣ, “ἦε 5εα." Οἴθη πβϑᾶ ἴῃ Ηο- 

ΤΏΘΙ δἃηᾶ 1Π|6 Ρορίβ, γὰσθ ἴῃ ὑσοϑθ. Νοΐ ἴο 6 σοπίουπαρα νυ] ἢ ἅλς, 

ἁλός, ὃ, “5αἷ1." 

τ Δῖαν, δοοῦ. 5ἰπρ. ἔδιη. οἵ δῖος, δῖα, δῖον, ““ δοιιγιά 655." ΤαἼΊΘΓΑΙΙΥ, 
«“ ἀἰϊοῖηε.,"") ΟὈΠΒΌΪΌ ΓΘΙΊΔΥΚ5 Οἡ ὄζος, 1ἴπ6 191. 

Ἐρέτας, δοοῦβ. Ρ]ΌΓ. οὗ ἐρέτης, οὐ, ὃ, ““α τοισετ,,)) ὈΞΌΔΙΥ 

ἴμμε 143. διρΙοΥθά ἴῃ 1Π6 ΡΙΌΓΑΙ, ΕΥ̓ θοΐἢ ἩοΟΠΊΘΙ δηᾶ {Π6 Αἴτῖο τστὶ- 

16 Υ8.--- ΕἼΘ ἐρέσσω, “ἰο τοιῦ.᾽ ς 

᾿Ἐπιτηδές, “α5 τιαὴτ! α5 αΥ6 ῬΤΌΡΕΤ,," Δάν υῦ, ΟσΟΌΥΓΠσ ἴῃ {ἢ }8 
Β6Π56 ἴῃ ΗὈΌΠΊΘΙ ΟΠΪΥ. ὙΠ6 ρΡοβί- Ἠοιηθσῖς τυ τουβ, Ἔβρεοία ΠΥ 186 

ΑἸεο5, νυσῖΐθ 1δ ἃ5 ἃ ργορατοχυίοη, ἐπίτηδες, Δ ΘΙΏΡΙΟΥ ἰδ ὈΞΌΔΙΠΥ ἴῃ 
16 56η58 οὗὨ ““οπ ριγΡοβε,᾽" “ αὐοϊξεάϊῃ.᾽"" Τιαἴϊη, ςοπϑβιῖίο ἀε ἐπάιι- 

ἐτία. Ηθηοθ οιππίπρίψ, ἀεοεϊἐ αν, ὅτο.---Βυϊίτηδηη ἀοτῖνεβ ἴξ [ΤῸΠ| 
ἐπί ἀπᾶ τάδεσι, ΟἸά ἴογτη [ῸΓ τάδε, ““α5 15 πεσεββατῃ 707 ἰδπαὲ {πὴπ 5," 
“[οΥ {᾿αὲ υεγν γιγροβε." (1,επὶϊ., Ρ. 299, εἀ. ΕἸ5Ν1.) 

᾿Αγείρομεν, “γί 5Βῃογίθηθα τηοοᾶτ- ον ὶ, Ερὶο ΤῸ ἀγείρωμεν : 1 
ΡΙυτ. 1 δου 580]. δοῖ. οὗ ἀγείρω, “ ἐο εοἰϊδοῖ,,) "το ὄγτηρ᾽ ἐορείλετ ;) Γαΐ. 

ἀγερῶ: 1 δἃογΥ. ἤγειρα. 
᾿Ἑκατόμδην. Οοηβαϊὲ Π1π6 68. 

Θεΐομεν, ἘρΙο ἴὉΓ ϑέωμεν, ἀπὰ ἐπαΐ ἴοΥ ϑῶμεν, {π6 τηοοά- 

ἵμπε 148. γοναὶ Ὀδίηρσ Βῃογίεπθα : 1 ῬΙΌΤ. 2 800. 50]. δεῖ. οἱ τέθημι, 
“0 ρίαεε," “ἰο ρεὶ ;᾽" αἴ. ϑήσω : Ῥοτί. τέθεικα : 1 801. ἔθηκα : 2 8ΟΥ. 

Ἂν. ΟἸΑ ἴοστη [0 ἀνά. 
Χρυσηΐδα, ἀροῦβ. οὗ Χρυσηΐς, ίδος, ἡ, “Οἰτυεξῖ5." Ομ: Πη6 

111. 
Καλλιπάρῃον, ἀθου8. 5βίπρ. ἔδπι. οὗ καλλιπάρῃος, ον, “ ζαἴγ-εἰεεκεά," 

“ δεανιε{μἰ-εἰεεκεά." Ἑτομι καλός, “ Καὶτ,᾽) ““ δεαιμῖξιϊ, ̓ ᾽ ἀπ παρηΐα. 
Ἰοηΐο [ῸΥ παρειά, “ἐλε οἰεοκ." 
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3 1ήηε 144--148. 

, Βήσομεν, ννἰτἢ [Π6 Βῃογίθηβα τηοοάτ- νον], Ερὶς ΤῸΥ βήσω- 

{μιν 144. μεν, 1 μ]0Ὑ. 1 Δ0Υ. βυ}]. δοί. οἵ βάω, “ο εαιιδε ἰο ρῸ :᾽" ἴαϊ. 
ϑήσω : 1»80Υ. ἔδθησα. (Οοηδβα τ’ ποίθ.) 

Εἰς, μία, ἔν, “ οπε." 'ΤῊΘ τοοΐ [8 ἕν, 85. δρρθαυίηρ ἰπ [8 βϑηϊεῖνθ 
ἑν-ὄς, ἀηὰ 4180 ἰπ 1116 1,αἰϊη τὐπτῖδ ; [Π6 ῬρΡ] 5 πε, ομῖψ (1. 8.) οπε- 

ἰψ); 116 ϑΘαηβοσὶξ ἀθιηοηβίγαϊιυθ ό-πα (αἴπα); 1π6 αοἰμῖς αἵπα, ὅτο. 

᾿Αρχός, οὔ, ὁ, “ α σογιπιαπάεγ.᾽" ἘἙΎοΙη ἀογή, “ αμέἠοτίῃ, ὅχο. 

Βουληφόρος, ον, “ εοιηϑεἰ-δεατίηρ,᾽)") “ σοιμγιδεϊϊηρ." ἨΗδθποθ, ἀνὴρ 

βουληφόρος, “ α σοιμπϑεὶ- δεατῖηρ᾽ πιαᾶτι,᾽) “σ᾽ ποιιπδεῖον."--- ΕὙοτὰ βουλή, 

“ἐ ροιηϑδεῖ,," ἀῃῃᾷ φέρω, “0 δεαγ.᾽" 
Ἔστω, 8 5[η5. ΡΥΘΒ. ᾿ΤρΡ6Υ. οὗὨ εἰμέ. 
1χνῈ 1456. Αἴας. Οοηδβυϊξ Π1πθ 138, 

᾿Ιδομενεύς, Ἐίο πᾷ Τοηὶς ἦος ἀπὰ ἕος, Αἰ ἕως, ὁ, ““ ἸΔοπιδηειιδ5,' 

Κίηρ οὗ ΟΥδίθ, ἀπά Ἰθϑδάθσ οὗ ἴπΠ6 Οτθίδη [Ὁ76065 ραϊηβί ΤΥοΥ.-- -Οἡ 
δἷβ τϑίσση ποῖηθ, ἢ υπᾶ ἷβ Κίησἀομι ἐπ [Πη6 Παπᾶβ οὗ ἃ υβογρου, 

ἃπᾷ τοιϊγθα ἴῃ σΟΠΒΘΩΏΘΠΟΘ ἴο [{Δ]γ, ΠΘΓΘ Π6 Τουηἀ θα 8 ΟΥ̓ οα 168. 
οοαϑὲ οὗ Οα]αῦτία, νυν ἢ ἢ6 σα! θὰ 5816 η’ἴ5. 

χανε 146. Πηλείδη, γος. οἵ Πηλείδης, ου, ““Ῥεἰϊ465." ΟὈπΠΒῸΠ Π1Π6 1. 

᾿ἘἘκπαγλότατε, γοο. 5ἰπρ. οἵ ἐκπαγλότατας, ον, ““πιοδὲ ῥογηιϊαὐῖ6."" 
Βαρουδίϊνα οἵ ἔκπαγλος, ον, “ δἰτί Κη 6.) “ ἰετγὶδ6.) ΟΟΠΒΕΠ ποίθ. 

Ἑκάεργον, ἀοουβ. βίης. οἵ Ἑκάξργος, ον, ὁ, “ἰδ {ἀγ-τδογζ- 

{πνε 147. ἔπ οπδ. Αἢ ορίτμοῖ οὐ ΑΡΟΙο. ἙΎοΙα ἑκάς, “ ααν," ὅπᾷ 
ἔργον. ΟΟΟΙΏΡΑΥΘ ΤΟΙ Κ5 οἡ Ἑ κηδόλος, Ἰ1:.6 14. 

Ἱλάσσεαι, νΥἱϊῃι Ξῃογίθηθα τηοοά- νοὶ, Ερίο ἴου ἱλάσσηαι : ἢ βίην. 
. 1 δου. βυδὴ. τηϊᾷ. οὐ τη8 ἀθροπθηΐ ἱλάσκομαι, “ ἐο ρῬγορ ταί." (Οὐπδαϊς, 
Ἐπ 100.)---Οὔβοτνθ ἰμαὶ ἱλάσσεαι 15 Ἐϊρίο [ὉΓ ἑλάσῃ ; [Π8, 1 Ρ6Γ5. 
ἱλάσωμαι : ἢ (οἷά ξογηι) ἱλάσησαι : (Ερὶς ανιὰ Τοπῖο) ἐλόσσηδῃ ὁ ΟΥ̓ ἱλάσ- 
σεαι : (Αμεϊ2) ἱλάσῃ. 

Ἱερά, ἀοου5. ΡΥ. πϑαΐ. οὗ ἱερός, ἡ, ὄν, Ἐρὶο ἐὐὰ Ιοηὶσ Ὅτ δ Σ 

ὄν, “ βαογεᾶ." (Οοηβυὶξ ποΐθ.) 
Ῥέξας, 1 8Δ0Υ. Ραγί. δοΐ. οἵ ῥέζω, “ἐο ρεγζουπι,᾽" ““ἰὸ οἴτεν τρ 1, 1αϊ. 

ῥέξω: 1 ἀοότ. ἔρεξα ἀτιὰ ἔῤῥεξα. ΟΥ̓ἿΝΒ ραββίῖνβ, οΠΎ ἐμ δου. ἱηῆη. 
ῥεχθῆναι ἰδ υδθἃ.--- Αοοοτάϊηρ το Βυϊίηδπη (1μαϊΐ,, 5. ν. χαλινός, 5), 
ὁέζω 5 106 5Βατηθ σγοσὰ. ϑιἢ ἔρδω, Ὀοίησ ἠονυτηθὰ ἔγοτη ἴδ ὈῪ 18 ἐγᾶπ5- 

Ροβίεἴοπ οὔ ε ἃπᾶ ρ. Β6 {15 85 ἴδ τηδγ, 1ῃ68 τοοί ἐρὸ οὗ ἔρδω 15 ρ]αίπ- 
Ἰγ ακίη ἴὸ ἐργ ἴῃ ἔργον; ἢα8ῖ 88 ῥέξω, νυΐῃ 115 τοοὶ ῥέγ, ΒΠΟΥΒ 8 

Δί ΠΥ τὸ 1η6 ἘΠ ] 5} ““τογεαῖ.᾽" 
ὝὙπόδρα, ροεῖῖο αἀνοιὺῦ οἵ Τγϑασθπΐ ΟΟΟΌΤΓΘΠΟΘ πῃ ΗΟΠΊΘΥ, 

ἴχνε 148. Ὀὺϊ ΔἴνγΑΥ5 ἴῃ [Π8 ΡῆΤΑ56 ὑπόδρα ἰδών, “ παυΐπρ ευεα ϑίοτη- 
ἱψ,᾽"" “ στίπιϊψ,᾽" “' σἱοοπεῖψ.᾽""---τότὴ ὑπό εἰ:ὰ δρακ, ἴῃ ουβοϊθίθ τοοῖ 

οἵ ἔδρακον (2 80γ. οὗ δέρκω), 80 {πὲ 1η6 ΟΥ̓ ΜῖΠ8] (ΌΥΤῚ γ88 ρυοῦδοῖν 

οααν 
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1ήηπε 148--158. 

ὑπόδμαξ, ἀπά 1Π6 ξ ννᾶ5 ἤΠΑΙΠΥ ΠΟΤ ΑΥΡΔΥ͂, ἃ5 (Π8 κ ΠῸΠῚ γύναε, 

ΕἸ Ἀιεγϑοῖι, αν. Οτ., ἢ 197, 3.) 1ΤΘΧΙ σοσταρἢ 5 σΘΉΘΓΆ ΠΥ τοσαγὰ ὑπό 
ὅδραξ 85 ἃ ἰαΐῖογ ἴοτιη οἵ ὑπόδρα, Ὀυϊ νυν ἢ ουϊάθηΐ ἱποουσθοίπεββ. 

“ Αναιδείην, Ἐρία ἀπά Ιοπῖο Ὁ ἀναιδείαν, δοοιι5. 5βίηρ. οὗὨ 
ἵκανε γ49, ἀναιδείη, ης, ἡ  Ἐϊρὶσ ἀπά Ιοπίο ἴοΥ ἀναιδεία, ας, ἡ, ““ 5λαηιε- 

᾿ρ5ϑηε58.᾽) ἙΎΟΙΩ ἀναιδής, “ 5Πιαπιεῖε55,") δῃα 118 ἔγοτῃη 1ῃ6 ποραίϊγθ 

ΡΓΘΗ͂Χ ἀν ἀπά αἰδώς, “ 5δέη86 οἔ 5᾽αηιε.᾽" 

᾿ἘἘπιειμένε, νοῦ. 5ἴηρ. ροΓΐ. ραγί. ρ855. οἵ ἐπιέννῦμι, Ἐρὶο ἃπὰ Ιοπῖσ 
ΌΤΙ. ΤΟΥ ἐφέννῦμι, ““ἐο Ῥεΐ ὁπ. ὩΠΟΙΉΘΓ, 85 8η δα! Π] 08] ΟΥ ΘΕΟΥ͂ οοΥ- 
δυϊηρ :᾿ τ! 416 ἐπεέννῦμαι, “10 γεΐ ὁπ ὁπ ε᾽5 δεῖ [, ἃ8 ΔΠ ὈΡΡΘῪ ΟΥ̓ Οὐΐ6] 

δατιηθηΐ,᾽" “ἐο οἰοίδε οπε᾿ 5 βεἰ[.,"---ΟΌΒθγνθ παῖ {Π6 ἔοττῃ οὗἁ [88 Ροτΐ. 
Ρᾶσΐ. Ρᾶ58.,) ἴγοιη ἐφέννυμι, σγου]ά Ὀ6 ἐφειμένος. 

Κερδαλεόφρον, νοο. δἰπδ. οὗ κερδαλεόφρων, ον, “ ἰμιδέϊπρ' αὔίεΥ ραῖη,Ὁἢ 
“φρθοδε ἱπομρὴ 5 ἑμτη σοπεϊπιαϊϊψ ὁπ ραϊη.") ἙΊΟΙΩ κερδαλέος, “ ἰοοῖ- 
ἐηρ' δἠαγρὶῳ αὐίεν οπδ᾿ 8 ἡπιεγοβίβ,," δηὰ 118 ἔγοιη κέρδος, “ φαϊπ,᾽" ἀπά 

φρήν, φρονέω. 
λνε 180. Τοί, Ἐρίςο, Ιοπὶς, απὰ Πουὶο [Ὁ σοΐ. 

Πρόφρων, ον, ““τοἰξὴ, τεαάψ πιϊπα,᾽" ““τεαάτν,᾽" “ «οἰ ηρῖν.") Τάίθγαὶ 
'γ, “το ξοτισατά οι." ἙτοΙη πρό πὰ φρήν, φρονέω. 

Πείθηται, ὃ βῖπρ. ΡΥ65. 500]. τη 16 οὗ πεΐθω, “ἐο ρετϑιιαῦε ;)" ταὶϊά- 

ἀϊ6 πείθομαι, “ ἐο οὐεν.᾽"---ΟΟΠ 5801} ΓΘΠ Δ ΚΒ ὑπάου ἐπείθετο, 11π6 38. 

᾿Ελθέμεναι, Ἐρὶς, Ποτίο, ἀπά “0116 (οΥ ἐλθεῖν, 2 ΔΟΥ. ἰηΐ 

ἴανε 16]. δοΐῖ. οὗ ἔρχομαι. ΟὐΟπβυ]ΐ Π1π685 78 δηᾶ 120. 
Ἶφι. Οὐοηδβυὶξ 11π6 38. 
1χνε 152. Ἕνεκα, “οη αοοοιπὲ Ὁ 
Ἤλυθον, 1 5ἰηρ. 2 8Δογ. ἱπᾶϊ6. δοῖ. οὗ ἔρχομαι. ΤῊΪΒ 15 1πΠ6 υη5γη- 

δοραῖθα ἐὈΥΠῚ, σοΙμτηοη ἰῇ ΕἸρίο, ΤΑΓΘ ἴῃ ἵγασίο Ροθίσυ, ποθ ἦλθον 

ΘΟΠΊ68 ὈΥ̓͂ ΞΥΠΟΟΡΘ. 

Αἰχμητάων, Ἐρίο [ὉΓ αἰχμητῶν, 56 ῃ. ΡΙαΓ. οὗ αἰχμητής, οὔ, ὃ, “α 

τραγτΤΊογ." ΙΛΊΘΓΑΙΥ, “ἃ 8ρεαγπιαη.," ἙΕΎΟΙη αἰχμή, ““1λε Ῥοϊπί οὗ α 
8}έατ. 7) 

Τρώων, σ6ῃ: ῬΙυγ. οἵὗἩἨ Τρώς, Ῥρωός, ὁ, ““α ἥρΐδε " Νοηι. Ρ]υγ. 
Τρῶες, Τρώων, οἱ, ““ Ττο)αη5.)"--- τότα Ἡρδὺ Τρωός, ὁ, ““Ττος," 1τῃ6 

τη το θυ πάοΥ οὗἩ ΤΥΟΥ. 
“Δεῦρο, “ κἰέλεγ,᾽" δὰ δᾶνϑυῦ οὗ ουἷδοσ. --ἼἸπ ἴη6 Ατς, 65ρΡ6- 

ἴλνε 168. ΙΔΠῪ (Π6 ἱταρσίο νυτίτοτβ, δῃ δάγδτθ οἵ {ἰπιθ 8150, “ τιρεξέι 
κοιρ," “Ὁ ἰο ἐπὶ ἐϊηιε.᾽ 

Μαχησόμενος, ἴαϊ. ρατί. τη. οὗ [η6 ἀδροπϑηΐ μαχέομαι, “το ἤσλὲ :" 

[αϊ. μαχήσομαι. ἀπ μαχέσσομαι. Ἐὶο δπὰ Ιοηΐο ἔογ μάχομαι : ζαΐϊ. Αἴ- 
τἰς μαχοῦμαι - Ρετῇ. Ρ458. μεμάχημαι πὰ μεμάχεσμαι : 1 δογ. Βρὶς ἐωα- 

χησάμην, Αἴτιο ἐμαχεσάμην. 
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]ήπε 1585--15θ. 
᾿ Οὗτι, “ ποὲ αἱ αἱ!,᾽" ἀοδιδ. βίη. πϑαυΐ. οὗ οὔτις. 

Αἴτιοι, τιοῖη. Ρ᾽ὑγ, τηᾶβ6. οὗ αἕτιος, α, ον, ΤΏΟΥΘ ΤΑΤΟΙΥ͂ ᾿ος, ον, “τπ 

“αἰ. ῬΎτοιη αἰτία, “ δίαπιε,᾽" “ {αμὶε.᾽" 
Βοῦς, δοουβ. ΡίαΥ, οὗ βοῦς, βοός, ὁ, ἡ, “ εαἰεἰ6..) Οοηίΐταοι 

ἴμκε 154. δὰ (Ὅτι ἴῸΓ βόας. ΤῊΘ βίθπι 8 Βο.Γ (βοῦ, δου), νν Εἰσὶ, νυ ἢ 
{π6 ἀρρϑηδίης οὗ [6 σοπάρυ- βίῃ ς, ὈΘΟΟΠΊ6Β βό,ς (ὑδυ-5), ἀπᾷ (15, 
ϑοῦς, ἀπιδννουὶπα ἴὸ 1Π6 1,Διη δος, ἴῃ 16 σαπίτἶνα οὐὨ νοῦ, πδιποῖν, 
ῥδυ-δ, ἴῃ 6. αἀἰσαπητηα τέδρροατβ. (Καλπεν, ᾧ 272, 3.}--ακίη ἰο 1Π6 
ϑδηβοσίς σῦ, ποίη. σοι, αηὰ «Ὡγουσῷ ὑπαὶ νυ τὰ (Π6 ἘΠηρ ἢ ἐσισ, (ῃ8 
ϑῆδηϑρα οὗ βὶ ἰπῖο ἃ σ᾽ βουπά, πὰ νῖθ6 σνεῦβα, Ὀθίῃρ᾽ ὙΘΥΥ “Γραθσηΐ ἴῃ 

186 σορσπαίθ ἰδησυαρεβ. Τίαβ, βαρύς ἀπὰ ρταυὶς ; βανά ἴῃ Οοτίπηδ, 
δηὰ γυνή, ἄσ. 

. Ἤλασαν, 8 ΡΥ. 1 δοΓ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἐλαύνω, κι ἄγος ατραῳ.᾽" 

Βδάϊοαὶ! δἰ σηϊβοδίίοι, “ ἐο 8εὲ ἦγε τηοίϊονι,᾽" “ἰο ἀγῖθε,᾽" τοῦθ ἴῃ ὈΟΑΠΥ͂ 

[δὴ τηθπίαδὶ γϑ᾽αἰίοηβ, θβρθοίδ!ν βαίά οὗ ἀγι νης ἤοοκβ : [αΐϊ. ἐλάσω, 

Ερὶς ἐλάσσω : 1 8δ0γ. ἤλασα, ρορίϊο ἔλασα, ἀπὰ ἔλασσα.---Ἐτοτη ἐλάω, 

β8ηὰ 118 ακίπ ἰο 1ῃ6 ϑδηβουίξ {1}, “10 ἀΥΟ.56,᾽" ““ἴο 56ὲ ἰπ τοίη." 

«Εἰοϊμιοῇ, Υενρίεϊοίκπεης, ὅχο., Ὁ. 211.) ῖ 
Ἵππους, δοοῦβ. ρίυγ. οἵ ἔππος, ου, ὃ, “ἃ λογδε." - -Τῆτγουρι (ῃ6 ἀϊα- 

'Ἰδαῖὶς Ὅταν ἔκκος νγ8 ἴγδδθ 5 ἰἀθη εν τ ἢ τῃ6 ϑϑηβοτίς αουα (Ἰ,αἰϊῃ 
ἐφιι5). ΤΏ Ῥεγβίδη ε8}0 αἰβο ἰβ Ὀθύνγβθῃ δοίῃ. (οίέ, Εἰψπιοὶ. 

Ῥογσεὶι., νοὶ. ἰἰ., Ρ. 256.) : ΡᾺ 
[χκχε 158. Ποτέ, “ εὐεν.,"" ἘἙἘποὶ εἰς ρατίο]6 οὗ Εἰτη6 - 

φθίῃ, ἀαι. βίησ. οὗ Φθίη, ης, ἡ, Ἐρὶς δπὰ Ιοπὶς ἔογ Φθία, ας, ἢ, 

“Ρλελῖα,᾽" 1τῃ6 παίϊνθ αἀἰβέγίος οὐ ΑΘἢ 165 ἴῃ ΤΊ ββαῖν, (ογανησ ραγὲ 
9Γ 16 άγροῪ ἀϊβεέγιοει οἵ ΡΠ οτβ. Ασοοτγάϊησ ἰο ϑίτγαδο, [Π6 αἰδίγίοξ, 
γΓ Ῥμ οεῖβ ἱποϊυάἀθα 4}} 1η8 βουΐθοσῃ ρᾶτὶ οἵ ΤΏΘΒΒΑΙνΥ ἃ5 ΤᾺΥ ἃ5 
Μουηι (Εἰᾶ δπὰ 6 Μαϊίαο Οὐ], 

᾿Εριθώλακε, ἀαΐ. βίπρ. οἵ ἐριθώλαξ, ακος, ὁ, ἡ, “ ἀεερ. οἵ 5οἱϊ." "λα 
εἰτογαῖν, τοις ἰατρα οἰοάς οἵ τἱοἢ, ἸοδΓῚΥ 501], τυ ἢϊοἢ ἀοθ5 ποῖ ογυτη- 

Ὁ]16 ἀυννᾶν, Κ6 βδηᾷ, ὑπ δγ {Π6 ρίουρσῃ ; ἤθποθ “ ψεγεῖίε,᾽" “τοὶ: δοιϊει.᾽" 
--Ετοιη ἐρε, ἰπιθηβίν ργθῆχ, δπὰ βῶλαξ, βαπη6 ἃ5 βῶλος, “α εἰοὰ οὗ 
᾿εατίἠ.᾽" 

Βωτιανείρῃ, ἀαΐ. αἷωᾳ. οἵ βωτιανείρη, Ἐρὶα δηᾷ Ιοηΐο ῸΓ βωτιάνειρα, 
ἡ, “πεῦβε οΓ ἄρτοεβ." Μοτγδ ᾿ἰ θυ ν, “ πιαπ- [εεάϊηρ." Απ ορίεἰιοξ 
οἵ ἐγ αἱ σουπίγίεβ ; 85, ἴοσ θχαϊηρὶθ, Ρῃιΐδ, ΝΟ βυοὴ δἀ)θοίίγο 

85 βωτιάνειρος, ον, ΒΕΘΙη5 ἴο ἢανα Βδδη υοι.---ΕἸόγα βῶτις, (θαι, οἱ 

βώτης, δπα εἰ ῖ8 ὕγότη βύσκω, “ {ὁ {εεἀ,, ἀπὰ ἀνήρ. 

Καρπόν, δσου. βίπα. οὗ καρπός, οὔ, ὁ,  βπμ," “ γηοάμξ ὦ 

ἴακα 1δ6.. έρη αὐ εἰ ἐατιλ,."---ΡΕΥΠΔρΘ, ἔτοτα εἶν 881η6 τοὶ 88 κάρφων 
“ο τπαῖε ἀγν," ἂς.» ἀῃὰ κάρφος, " ἀπῳ σπιαί! ἀγψ δοάψ ;» δηὰ μθησθ,. 
πευϊοῖν, ἐλαὶ τολτοῆ ἐξ θνψ, πὰ 50 σιρε. 

υν 
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1ὴπε 15θ--159: 

᾿Εδηλήσαντο, 8 Ῥ]Γ. 1 ΔοΥ. ᾿πάϊοδ. ΟΥΤΠ6 τηϊάα]6 ἀθροποπὲ δηλέομαι," 
“10 τΉ7αγ,," “ἰο ἀεδίγου :, ἴαϊ. δηλήσομαι : Ἐ δΔ0Υ. ἐδηλησάμην : φῬεγῆ» 

ἴῃ ἃ ραββῖνϑ βίρηϊ, δεδήλημαι.----ΑΚίη το 1η6 Θ'ηβουῖξ ἀαὶ, “ἴο ἢδνν," 

"ἐἴο οἴδθανθ," ὥο. (Εἰτελλοῦ,, Ῥετρίεῖοῖι., ἢ. 208.) 
: Μεταξύ, ““δείισεεη." ἘΒδάϊοδὶ βρη βοδιίοη, “ἐπ ἐῆε πιϊάοὶ. ὕ5εα 
150 οὗ {ἰπη6, “ ἀμτίηρ," “πῖϊ6.".--- ἰτἸότὴ μετά. 

Οὔρεα, ἘΡίς δπᾶ Ιοῃῖο ἴου, ὄρη, ΠΟΙ... ΡΙΌΥ. οὗὨ οὖρος, εος, τό, 

ἫΝ 157. Ἐρίς δπὰ Τοηὶδ ἴῸΓ ὄρος, εος, τό, ““α πιοιιπίαῖη.᾽"-- ῬΕΥΠΔΡ5 

ΤΟΙ 1ῃ:8 ΤΑ 168] ὄρω, “" ἐο αγοιιδε,᾿" “ἰο πιαζε ἰο τῖβε,") ἃ: ὰ ὮΒΠΟΘ απ 
ἐλίηρ᾽ τἱδίηρ ἃ. - 

Θάλασσα. ΟΟΠΒῈῸΝ Πἰπ6 84. 

Ἠχήεσσα, ποτη. 5':. ἴξπη. οἵ ἠχήεις, εσσα, εν, “Ἰομά-τεδομπαϊη,," 

““Ἰομά-τοατίπρ.,)"-- ἘΤΟΙῚ ἦχος, “α 5οιιπα,,") ““α ποῖξε," ἄτα. 

᾿Αναιδές, τοῦ. βίησ. οἵ ἀναιδής, ἕς, “" 5Παπιεῖε55.᾽" --- ἘΤΌΙΩ 

{86 ποραίϊνϑ ρυθῆχ ἀν δπᾶ αἰδώς, ““ 5λαηιε."" 

“Ἅμα, “ἐορ εἰμεν τὐτιῖι,)) “ αἰοησ εὐτἱελ..,".--ΑἈίη ἴο τῃ6 Ξαπβουῖξ ργθρο- 

Β.[ἰ0π δβαπι. (Βοπαϊάξοπ, Νεῖι Οταϊ., Ῥ. 3360.) 

“Ἑσπόμεθα, 1 ῬΙΌΓ. 2 801. ᾿ηαϊ6. οὗ {Π6 τη 416 ἀδροπεϑηΐ ἕπομαι, “ἐο 

οϊϊοιο ;)" Ἰταροτῇ. εἱπόμην : ἴαΐ. ἕψομαι : 2. Δ0Υ. ἑσπόμην.--- ΤῊ δοίϊν8 
ἕπω, “ἰο δὲ αδοιιὲ ΟΥ̓ ἢ," ὈΘΙΟΠ 5. 5Ο]ΘΙΥ͂ ἴο 1η6 οἱά ΡΟΘΙΓΥ ; ΟΠΪΥ͂ 

ΒΟΙῺΘ ΘΟΙΠΡΟΙΠαΒ, ΘΒΡΘΟΪ ΠΥ διέπω ἀπά περεέπω, μανίηρ 6βίδὈ βη θά 

{ΠΟΙΠΊΒΘΙν 65 ἴῃ ΡΓΟ56.--- 6 ἀδροπεοπὶ ἕπομαι 15 [6 Τιατη δεφ-μον, 1(ῃ}6 
Ἰδίτου 5 τα κίπρ 1Π6 ΡΙδοθβ οἵ ἴμ8 δβρίγαΐίβ, 85 ἴῃ ὕλη, δσυῖυα; πὰ ῳ ἐδιαῖ 
᾿οἔρ, 88 ἴῃ πέτορες ( ΖΕ: ΟἸς ΤΟΥ τέσσαρες), φιαΐϊμοτ. 

Ὄφρα, “ἐπ ογάοτν ἐμαὶ. Οὐοπλαποίίοῃ, τηαυκίηρ [88 δπὰ οὐ οὐ]ϑοΐ ἴῃ 

νον. - 

Χαίρῃς, ἢ Βῖηρ. ΡΥ6Β. 50]. δοί. οὗ χαίρω, ““ἐο τε)οῖξσε,᾽"" “ἰο δε ρἰαὰ ;" 
[αϊ. χαιρήσω: Ὡ. ΔΟΥ. ἐχάρην : ροτῖ., ΜΙ Ρταβθπὶ βίσηϊξ,, κεχάρηκα, 
1ῃ6 ἀ504] ρογίδοϊ θθίηρσ κεχάρημαι. 

ΤανῈ 159. Τιμήν, ἀοοι5. οὗ τιμή, ἧς, ἡ. (Οοηβαϊξ ποίθ.) 

᾿Αρνύμενοι, ΡΥ65. Ρατί. οὗἩ Τη6 ἀδροηθηΐ ἄρνυμαι, ““ἐο 8εεζ ἰο σαϊΐη," 

πἴο ραὶη ὃν οπε᾿5 οἱῦπ ἐχετγίϊοηϑ,᾽" “10 ἀἼφιῖτε." ὕαὰ ΟἹΪΥ ἴῃ ἰῃ6 
Ργαβθηΐ δηὰ ἱτηρογίδοϊ, δηᾶ ἰακίηρ 115 ΟἸΠΘΥ [6 η565 ἴγότῃ αἔρομαι : ἴαξ. 

ἀροῦμαι.---Α ἸδηρσίΠοποα ἴογπὶ οὗ αἴρω, ἃ5 πτάρνυμαι 15 οἵ πταίρω. 
Μενελάῳ, ἀαΐ. δβίηρσ. οὗ Μενέλαος, οὐ, ὁ, “Μεπεῖαιι5,᾽"" ὉΤΟΙΠΘΥ οἵ 

Αραϊηθιηποη, πὰ Κίηρ οἵ 1,δοθἀφιηοη. Ηθ νγὰβ 18 πυβυδηᾶ οἵ 

Ἐδ θη, ἜΟβ6 δϑάποίϊοη ὈΥ Ῥατὶβ σάν υἱβθ ἴο ἴῃη6 ΤΊοΐδῃ ὑγ8Υ. 

Κυνῶπα, γνοα. 5βίησ. οἵ κυνώπης, ουὅ, ὁ, “ ἀορ-εψεα,᾽" “ ἀορ- [ποεά.,᾽" ε. ε.. 

ΒΗ ΔΙΉ61655, πιρυάθηῖ. ΤῊΘ ἀορ νγὰβ ἢ 1ῃ6 δποίθηΐβ 1ῃ 6. ΕΥὦἁὠᾧΘ οἵ 
ΒΏΔΙΩΘΙΘ55Π655 δηα ΘΠΤΟΠίεαΙΥ.---ΕἼοτὴ κύων, ““α ἀορ,᾽"" ἀπὰ ὦψ, "Ἰοοῖ." 

εἰ φίδαχε," ἂς : 

Τὰνε 158. 



ἰν Εν 

ΠΌΜΕΒΙΟ ΟΙΙΟΞΒΑΚΥ, 5801 

1ήπὸ 1θ0--164. 

" Μετατρέπῃ, Ὁ 5ἴηᾳ. ΡΓ65. ἱπάϊο. τηϊάἀ]6 οἵ μετατρέπω, "το 
ἴμνε 160. ἔμτπὶ τοατιά.᾽" [Ιπ ἴῃ τηϊἀά]6, μετατρέπομαι, “ ο ἐμττι οπε᾽ 3 

σεὶΓ τοιιπα ἰοισατὰ ἀπῳ εἰ,“ 1ο ἐκιση οπιε᾽8 δεὶ [ απιὰ σο αὔίετ α ἐλῖηρ," 
ἃπὰ ἤθηοθ “ ἐο γερατὰ,᾽" ἄτα. ; Ταϊ. ψομαι.---ΕὙοῖῃ μέτά δηά τρέπω. 

᾽Αλεγίζεις, Σ ϑἰπρ. ρΡγεβ. ἱπάΐο. δοῖ. οὐ ἀλεγέζω, “1Ἰο φατε [0Γ,᾽) “ἰο 
ἐγοιδὶε οπεβ βεὶ αὐοιιὲ α (ἠΐηρ."--- Ἔτοτι ἀλέγω, “ἰο ἐτοιιδὶς οπε᾿ σ 
“εἶ. : 

Τανε 1601. Γέρας. Οοηβυϊέ Π᾿π6 118. 

᾿Αφαιρήσεσθαι, ἴαϊ. ἰπῆη. τηϊάα]6 οὗ ἀφαέρεω, “Ἰἴο ἰαΐα αιραν,᾽ “το 
ἐακε ἔτοπι :᾽" ἴαϊ. ἥσω : ἴα. τη 416 ἥσομαι. Ἐτοπη ἨοιΏΘΥ ἀοννηννατά, 
16 τηϊά 16 β τηογα {γθαυθηΐ {Π8η 1Π6 δοῖῖνα.---ΕἼΟΤ ἀπό πᾶ ἀϊἱρέω. 

᾿Απειλεῖς, ἃ βίησ. ργ68. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἀπειλέω, ““ἐο ἐπτγεαίεη :᾽ Γαΐ, 

ἤσω.---Τ 6 σομηηοη ποίϊοη ἰβ ἐμαὶ οὗ 5ρεακίηρ ἰομ, ΨΏΘΠΟΘ, νυ τῇ 

ἀπελλάζω, ἰλ 15 τοίετγθά το ἠπύω. 

ἘἘΕμόγησα, 1 δογ. ἱπάϊο. οί. οὗ μογέω, “ ἐο ἐοὶὶ :᾽" ἴα. ἥσω..--- 
ἴανε 162. τοι μόγος, “ ἰοϊ!."" ---Ο ΠΥ ἃ ροθίϊο γϑγῦ, [Π6 ργοβθ [ΤΠ 
Ὀοίηρ πονέω. --- ΤΠ6 ἤγϑί 8.}1}}}6 οἵ μόγ-ος 5ἴνοννβ δὴ ΔΉ Υ ἴο μέγ- 

ας, ππαρ-πις, ὅχο., 1Π6 ἰάθα ἱπηρ! θὰ ἴῃ μόγ-ος ἃπὰ μόχ-θρς, ΘΞΡΘΟΙΔΙΙΥ͂ 

1η6 Ἰαἰτοτ, Ὀδίης παΐ οὗἁὨ Βοπηϑί μη στεαί ρδοθὰ οὐ ἰἸαϊὰ ροῆ ΟΠ6. 

Δόσαν, 8 Ρἴυγ. 2 Δ0γ. ἰπάϊο. δοῖ. ἴὉ0Υ ἔδοσαν, ἴῃ6 δυστηθπὲ δοίης 

ἀγορροά, ἔγοια δίδωμι, ““ἐο ρῖσε :)" [υἱ. δώσω: 1 8Δ0Υ. ἔδωκα : 2 ΔΟΥ 
ἔδων : ρετῖ. δέδωκα. ᾿ἶγο 

Υἷες, Ἐξρὶς ποῆι. Ρ]0Υ., 88 ἔγοτη ἃ β{6π| υἷς, “ἃ δοπ 1) 56η. υἱός : ἀαΐ. 
υἷι : ἀοουβ. υἷα : ἀμ] υἷε : ΡΙΌΓ., ποίη. υἷες, ἄα, ΤῊ Ἐρὶο ἀϊαϊθοὶ 

αἶβὸ ἀθοὶπθβ 'π ἃποί ἢ ΥΓ ὙΓΔΥ 85 ἴτοτῃ ἃ βίθιι υἱεύς : σ6ῃ. υἱεός : ἀαϊ.. 

υἱεῖ : ἀρουβ. υἱέα, ἄκο. - 

Ἴσον, ἀοοι5. βίησ. πϑαΐ. οὗ ἶσος, ἡ, ον, “ εφμαὶ ἐο,᾽ “ἦε 

ἴανε 163. ϑαηιε α5.᾽"--- Οὔβοτνθ τΠδΐ 16 ἐ ἴῃ {ῃϊ5 νγογὰ 'β αἰ γᾶν 5 ἰοησς 
ἰπ Ηοχηθσ, θῈΣ υϑῈδ}} 5θοσί ἀπιοηρς ἴἢ6 Αἰτς5, νυ βοτὰ, Π6γ6- 

ἴογθ, ὑγῆθη ἰξ 15 80, (η68 δοσθηϊαδίίοη 18 ἔσος, ἄτα. 

Ὁππότε, ἘΡὶς ἴογ ὁπότε, ““ωὐἰεη.᾽" Ἷ 

᾿Ἐκπέρσωσι, 8. ΡίαΓ. 1 8Δ0Υ. 506]. δοῖ. οἵ ἐκπέρθω, “ἐο δαοἶ.᾽ 
ἴμνε 164. οπβαὶὶ Ππὸ 19. 

Εὐναιόμενον, ἀοου5. βίησ. ποαΐ, οὗὨ εὐνα:όμενος, η, ον, ““τοεῖϊϊ-ἐπλαδὲϊ, 
εἰ, ““ισεϊ!-ρεορίεα." ῬΓΟΡΘΙ͂Υ δη δά]θοίϊνθ, ἀπὰ ποῖ ἃ ραγίοἱρ[θ, 
βἴποθ νγ6 πὰ πὸ βυοῖ σϑυῦ 85 εὐναίΐω ΟΥ̓ εὐναίομαι.---ΕἸοΙη εὖ δηὰ 
ναίω “ἰο ἱπλπαδιϊ.᾽ 

Πτολίεθρον, οὐ, τό, ““α εἰῤψ.," Ιπ ἤογτι ἃ αἀἰτηϊπυϊνθ ἤγοτη πτόλις 
(οἱά ἔὌττη) ἴογ πόλιες, Ὀὰξ, ἴῃ πἰδαρε, θα 0.8] 'π σθῆθσαὶ ἰο πόλιες ἰἴ56 1 
Ιη τὴθ ργεβθπὶ ρᾶββϑᾶσθ, μουγθυϑῦ, ἰξ ἀρρθᾶῦβ ἴο ἱπάϊσαΐθ Ὅὁπ6 οὗ ἐῃ6 
ἰπίδσϊου οἰἐϊθ8 οἵ ἰῃ 8 Ιαπὰ 88 οοπίγα- ἀἰβείη συ ϊβῃδα ἔγοπυ {Π6 οαρί(αὶ. 

.»-. 



ἤνι". δ 

“508 . ΒΟΜΕΒΙΟ ΟΙΟΞΒΑΒΥ. 

1ῖπὸ 1658--168. 

Πλεῖον, ἀοουβ. βίησ. παυΐ. οἵ πλείων, πλεῖον, “τὰς στεαῖει 

ἴπνε 165. (ραγ1). [1 ΊΘΥΠΥ͂, “᾽ πιοτε." Οοιηράαγαῖϊνα οὐ πολὺς, 

“ἐγηαῃ."--- Ἠοτηου, {κ Ηδβίοά, υ565 πλείων ΟΥ πλέων, ἃ5 Πἰβ νΕΥ58 

τϑαυϊτοβ. [}ἢ Αἴτο ργοβθ, οὔ 1Π6 οἴθὺ ἢδπά, πλείων 5 ΤᾺΥ 1ῃ6 πγοβὲ 

{τϑαιθηΐ ; Ὀὰϊ ἴῃ [6 ΠΘυΐΘυ, πλέον 15 ΠΏΟΓΘ Ὁ5101.8]}, ΘΒρϑοί!]ν 85 ἰΐ ἂρ- 

“ΠΌΘΟΝ 65 [Π6 Δάν θυ 18] βιση! ηοδίϊοη. 

Πολυάϊκος, σ6ῃ. 5ίηρ. οὗ πολυάϊξ, ἵκος, “ παγταδ5πρ." ΤαΐοΥΑΠΥ, 

“ἐ χτρτἢ πιυιιοῖι οοἰ δῖοι." ἙΎΟΙΊ πολύς δηὰ ἀΐσσω, “ἰο τιιδῖι,᾽" ““ἰο ἀατί," 
ἄς ; , 

Διέπουσι, 8. ῬΙΌΓ. ῬΥγ65. ἱπάϊο. δοΐ. οὗ διέπω, “ἰο ἀϊδραίοῖ,.." 

ἴαπε λθῦ. Μοτα Πἰ θυ Π ν, “0 πιαπαρε,᾽" “ἰο δε ὑμβίεά τροπ α ἐϊτης 1" 
{αΐ. ψω.----ΕἼΟΤα διά ἃπὰ ἔπω. ΟὐΟηβυ]ὲ Π1π6 158; ΤΟΙ γΚΒ οἢ ἑσπόμην. 

᾿Ατάρ, δοῃ]πποιίοῃ, “ ὀπεέ,᾽ ““γεί,᾽ “ Ποιυεῦεν,᾽" “ πευεγιἠεἰε55." 10 ΚΘ 

[Π6 1,διϊη αἱ, ἰδ ἰπτοάσσοθβ δἃη ΟὈ)δοίίοη ΟΥ οογτϑοΐίοη, δπὰ δἱναΥ5 

θθρὶηβ ἃ βθηΐθῃοθ.--- ΜΟΥ ἔγθαιθηΐ τ ΡΟΘΙΤΥ μα ἴῃ Ρτοβθ. Τὴ 

ἔοττῃ αὐτάρ 5 ἘΡΙΟ ΟΗΪΥ. 
Δασμός, οὔ, ὃ, ""α αἰυϊδίοη,," ““α 5᾽ατῖηρ' οὗ 5ροῖϊ.᾽""--- Ἴοτη δαίΐω, “ ἰο 

ἀϊτυϊάε." Οὐοηβυϊὶ τουηαυκβ οἡ δέδασται, |ἴπΘ 125. 

Ἵκηται, 8 βἴπ5. 2 Δ0Γ. ΒυὉ]. τηϊά. οὗἉ ἱκνέομαι, “ ἐο σοπιε." Οοηβαϊς 

τοι Δ 1Κ5 οη ἵκεσθαι, ἰπ6 19. ᾿ 

Μεῖζον, ποηγ. βίπρ. πϑαΐ. οὗὨ μείζων, ον, ᾿ΥΓΘσΌΪΑΥ σοΙηρατα 

εἰν οἵ μέγας. ΗοΠΊΕΥΙ δηὰ 1Π6 Αἰτ|65 56 μείζων, ον, ὅτα., 

θαυΐ ἴῃ Ιοῃΐ6 Ῥγοβθ να βπά μέζων, ον : Ποτίο μέσδων : Βαοίΐδη μέσσων., 
-- ΤῊ τοοῖ μέγ-ας ΔΡΡΘΔΥΒ ἴῃ 1,11 Π πιασ-πιιβ, ΘΔ ΒΟΥ  σπαὴ αἱ, ῬοΥ- 
58 πε ΟΥ̓ πιεαίι, σοτηδῃ πιαεὐ-ἕ, ἘΠ σ] 5 ἢ φπεΐοζίε, πυιιοῆ, τυῖσλὶ, ὅκα. 

᾿υλέγον, δοουβ. Βίηρ. πρυΐ. οὗ ὀλέγος, ἡ, ον, “ 5πιαὶ!.᾽" --Α Κίῃ ἴο 186 
ΒΑΠΒΟΥΙ ἰασάι, ἀπά ἘΠπρΡΊ ἢ ἐρῆὶ; ἀπά τῃτουρὴ ἰασῖμ, ἢ ἐλαχύς, 
8πὰ 1Π6 1ναἴϊη ἰευΐβ. (οΐϊ, Ἑϊψπιοὶ. ἘοΥβοῖι., Ὑ0]. ἴ.,) Ρ. 817.) 

τ νΝῈ 168. Νῆας. - ΟΟη50}: [ἰπ6 12. 

ἜἘπήν, Ἐρίο ἃπὰ Ἰοηῖο ὉΓ ἐπάν ““ιολμεπευετ.᾽" Οοηίταοίοα ΠΌΙΩ 

ἐπεί δῃὰ ἦν, ἴοΓ ἄν. γψ 

Κεκάμω, 1 5ϊηρ. 2 ΔΌΓ. 500]. δοΐ., ἢ Ἐρίο γραυρ! !οαἰίοη, ΤῸΥ κάμω, 

τοίη κάμνω, “ἰο δεσοπὶε τρεατν,᾽" “0 δὲ ἐϊγεά ΟΥ̓́τσοτΉ. οἱ." ΜΟΥΒ Ἰ|ἴἴ- 

ΟΥΑΙ, “10 τὐοΥῖ," “10 ἰαῦον πατὰ,, ἃπὰ ἴδῃ “ἐο τοῦ πεῖς ϑεὶΓ 

τοέατῳ :,) Ταΐ. τηϊὰ. καμοῦμαι, ΕἘϊὶς καμέομαι : Ἃ Δ0Υ. ἔκᾶμον : Ρεγῇ. 
κέκμηκα, ΜὨϊοΝ ΗΟΙΏΘΥ ΤηΟΒΕΪΥ 0565 ἴῃ {πΠ6 Ερίο ρατγεϊοῖρ! 65 κεκμηώς, 

κεκμηῶτι, κεκμηῶτα, Ὀὰϊ 4150 κεκμηότας.---οῖξ σοπηθοῖβ κάμνω ΜΙ ἢ 

1η6 ϑαηβοσγίὶ ἀβῆλαπι, “ ΤΟΙΘΥΑΓΘ,᾽ “ ρευρεῖϊ." 

Πολεμίζων, ργ68. ρατί. δοΐ. οὗἉἨ [Π6 ἐγεᾳυθηϊαϊν γϑιὺ τολεμέζω, ““ ἐο 

ἰραρῈ ᾿ραγῦ,")} “ὁ 10 ἀσατ : Ταΐϊ. ἔσω, Θοτῖο ἔξω, νι ΐοῖ Ἰαβὶ 15 1ῃ6 ὉΠΙΥ ἴὰ- 

ἴυγο υϑοὰ Ὀγ ἩοΙΏΘΥ. 

ἴχνπ 167. 

δὲ ὅδ. ... ν᾿ 



- Ἔσο πσασι πε 

ΒΟΜΈΞΒΙΟ σΙΟΒΒΑΚΥ. ὈῸὺΨν 

1ήηπε 169--1 74. 
1πνε 169. Εὖμι. Ῥγδβθηΐ ἴῃ ἃ Γυΐυτ Β6η856. (Οοόηβυὶ ποίθ.) 
Φθίηνδε, “ἰο Ῥλιλῖα." Μοτδ θυ! ν, “ Ῥλιλ᾽α-ισατᾶ." Αἀνεοτῦ, 

σοϊηροιϊηάοα οὗ (Π6 ἀοσυβ. βίησ. οὗ Φθίη, Ερὶς δηὰ Ἰοπὶς ἴοσ Φθία, ἀπά 

16 Βυ ΠΧ δὲ ἀδηοίίηρ τηοϊίση τυννατὰ ἃ ρδοθ. Οὐηβυ ΕἸΧΟΌΓΒΟΒ 

Υ.., δηὰ αἰβὸ γσϑιηαυκβ οὐ Φθώῃ, ᾿ἴπ6 158. Ἵ 

Φέρτερον, ΠΟΙῚ. 5ίησ. ποαϊ. οὗἉ φέρτερος, α, ον, “ δεί(εγ,," ἀββί σῃθὰ 88 
8Δῃ ᾿ΤΥΘΘΪΔΥ ΘΟΙΠΊρΑΓαΙΪνΘ ἰ0 ἀγαθός : ΒΌΡΘΙ]Διῖν 6 φέρτατος.--- ΕἼΤ 

φέρω, 1{κ6 Ποτεῖς του ἔετο ἴῃ 1 τίη. 
11νῈ 110. Οἴκαδε. ΟὐπΒυῖ Ππ6 19. 

Ἴμεν, Ἐρίς ἴὉγ ἐέναι, ργ65. ἱπῆη. οὔ εἶμι, “το ρο." ἘΔυΠδβὲ ἔοσιη 
ἔμεναι .----ΓΟ ΟΠ 50] Τοτηαγκ8 οἢ χολωσέμεν, Ἰἷπ6 78. 

Κορωνίσιν, ἀαϊ. Ῥίυγν. οἵ κορωνΐς, δος, ἡ, “ οὗἹἁ δεπάϊηιρ-δίεγηΣ." Ἡδποο, 
ἴῃ ἃ σϑηδῦαὶ 56η86, “ σμγυεά,᾽" “ δεπί," ἄο. 1π ΗΟΙΏΘΥ δἰνγᾶυγ5 βαίά 
οὗ 5ῃϊρ58. (ΟΟπβυὶ: ποίθ.) 
Οω. Οοηβυϊα Πἰπ6 59. Γ 

ἴΛτιμος, ον, “ππΠοποτεά,᾽") “ ἀϊδποποτεά."--- ΕὙΟΙῚ ἀ, ρτιῦ.-. 

δῇῃὰ τιμή. 
Ἔών, Ἐρὶς δπᾶ [οηΐϊς ἕοὶ ὦν, ἔγοτηῃ εἰμί, ““ ἐο δε." 

ΚΆ φενος, τό, “" αὐιιπάαηοε." ΟὐΟπβυ: ποΐθ.---ασσοτάϊηρ ἰο 1Π6 σταῖη- 
ΤΉΔΤΙΔΠ5, ἔγοῖη ἀπό, ἀπ ἔνος ΟΥ ἕνος, “α ψεατ,᾽) ἀπ Πδθποθ ἀδποίϊπε 

“ σπππαὶ ἵπεοηιε," ΟΥ̓“ ρτοάιιςε.) ἘΒιυϊίπηαπη, ον Υ̓ΘΥ, σΟπἀθιηῃ5 

1158. δέ στηοίοσν, ἀπά ἀθύθοθβ [Π6 ννοτὰ ἤτοι δη οἱὰ ἔοττη ἀφνύς, εἴα, ύ, 

οὗ ψ Ἔϊσῃ, Βοοοταϊηρ ἴο Ὠΐπη, ἀφνειός νγὰ5 ἃ Ἰδησί ῃοποὰ ἔοστη. (1, εχὶϊ., 

Ρ. 177, εὐ. Εϊδ αὶ.) 

[μπὲ 17]. 

᾿Αφύξειν, ἴυϊ. ἰηῆπ. δοῖ. οὐἨ ἀφύσσω, ““ἰο οὐίαῖπ." ΤιΈΘΥΆΙΠΥ, “ ἐν 

ἄταιυ," βαϊᾷ, ργορβιυ, οὗ ἀγανίηρς Πἰᾳυϊὰβ ΠΌμα ἃ ἸΆΥΡΘΥ γθββοὶ ΒΥ 

τηθδῇ8 ΟΥ̓ ἃ 5ΒΙΏΔΙΕΥ : [αΐ. ἀφύξω : 1 8ογ. ἤφῦσα, οΥ, Ἐρὶς ἀπὰ τυυϊϊμοας, 
δυρτηθηΐ, ἄφυσσα.---ΜΊᾺ 416, ἀφύσσομαι, “ἰο ἄγαιν [οΥ οπε᾽ 5. 35εἰ." 

Φεῦγε, Ὦ 5ῖπρ. ΡΓ65. ἱπρΡ6Υ. οὗ φεύγω, “ἰο ἢεε,᾽" ““ἰο ἀεδετί :ἢἾ 
ἴανε 173. [υδ. φεύξομαι, Θοτῖο πὰ Αἰτὶο φευξοῦμαι : ῶ Ροτί. πέφευγα : 
ῷ ΔΟΥ. ἔφυγον. 1,ΔΙΘΥ ΔυϊῃοΥβ μαΥ̓Θ 4|50 ἃ 50-6 θὰ 2 ζυἱ. φυγῶ.---- 
ΟὐμΡαΓΘ τουηδτκβ ὑπά6Γ φύγοιμεν, 1ἴπ6 60. 

Μάλα, αὐἀνοτῦ. ““Βῳ αἰἱϊ πιεαπ5." ΤαΑΊΘΓΑΙΙΥ, “’ ϑεῦν,᾽" “ σετῳ πιμοῖ,ἢ 
“ἐ εχεεεάϊηρ ψ,᾽" ὅχο. - 

Τοΐ, ἴοτ σοί. Ἐρίο δπᾶ Ιοπῖο.. 
Ἐπέσσυται, 8 5βἴησ. ρΡετῖ, ἱπάϊο. Ρᾶ55. οὗ ἐπισεύω, ““ἰο 5εὲ ἴπ πιοίϊοπ,᾽ 

ΘἰΠΟΥ ἀραϊηβὲ ἃ ῬΘΥΒΟΠ, ΟΥἩἉ ΤῸΓ ἴῃ6 Δασοιηρ  5ῃτηθηὶ οὗ ἃ σοϑγίδίη οὔ- 
Ἶ6οὲ (ἡ, 6.2) ἐοισατὰ ΔΏΥ ᾿ῃϊπ 5). Ηδησθ, “0 ἱπεῖίς,᾽ “το 8εἰ ὁπ," ἄ.:;. 

Ροτῇ. ρᾷ58. ἐπέσσῦμαι: ρυροτγί. ἐπεσσὕμην, ὅχο.---ΕὙΟτὴ ἐπέ, “ ἀραϊπϑὶ,᾽" 
ΟΥ̓“ ἐσισατα," ἀπὰ σεύω, “ἰο ρὲ ἴπ φιιῖεῖς τποίτοτ, δ" “1ο πῦρε,᾽" ἄτα. ν , 

Λίσσομαι, ““ἰο επίτεαῖ,᾽)") “το δεξεεοῖ,  ἄο. ΜΙίάαϊθ ἀθρο. 
ῃθηΐ. Οοπϑὺὶε ᾿πθ 185. 

ῦὕνυφ 

11νῈ 174. 

“ὦ 



»». 

Ὁ10 ΗΌΜΕΒΙΟ ΘΟΙΙΟΒΒΑΕΒΤ. 

11πὲ 114--τ|9. 
Ἑἕνεκα, Ἡρῖς ἃπὰ Ιοηϊς ἴῸγ ἕνεκα. 

Ἐμεῖο, Ἐρὶο [0Τ ἐμοῦ, σ6ῃ. οὗ ἐγώ. 

Μένειν, ρτε8. ἰηξ. δοῖ. οὗ μένω, “ἐο τεπιαῖπι :᾽" ζαΐ. μενῶ : ρατῇ, ὠμεμέ. 
νηκα: Ὁ ῬΡετί. μέμονα : 1 80Υ. ἔμεινα. ΤῊ Ερὶα πὰ [οπὶς Γΐυγα 18 

μενέω. --- ΤΏΘ 2 ρεγί. μέμονα ΟΟὗΌΓΒ ΟΠΪΥ͂ ΟΠ66 85 ἃ δοππρεοῖΐϊοῃ οὗ 
μένω : ΘΥ̓ΘΤΥ͂ ΏΘΙΘ 656 ἴξ 88 1ῃ68 τηρδηὶηρ οὗ “1 2ἀεδῖγε βίτοηις- 

ον, “1 ἰοπρ ΟΥἩΨεαγη ἔον,᾽" “1 εἰτῖυε," ὅο., πιὰ σον θυ ἴΠ6 ἰάθα 

οὗ ἃ βιθδαίαβι, ἄχϑά ργροβϑ.--- Οοτηρασθ ἢ μένω ἴῃ 6 11] πιάπεο, 

ἄο. ᾿ 
Τιμήσουσι, 8 ῬΙατ. Γαΐ. δοΐ. οὗ τιμάω, “ἐο κόπον :" ζαΐ. τιμή- 

1χνὲ 178. πῇ ᾿Ν 
σω: 1 8Δ0Γ. ἐτίμησα, ἕο. ἙΎΟΙ τιμή. 

Μητίετα, Ἐξρίὶς δηὰ “ΖΞ ΟΙΪο ἔῸΓ μητιέτης, ου, ὃ, “ {πε σοι ηδεῖον,," “δε 

αὐἀνΐξετ." Αἡ ορϊτποὶ οὗ 20γ6, Θααϊνα!θηΐ, ἴῃ οῇδοὶ, ἴο “ αἰἐ-τοῖδε."--- 

Εογιηθὰ ἔτοπι μῆτες, “ δοιτιδεῖ,᾽") “ αἀυῖσε,᾽") πὰ 18 Ἰαϑὲ ακὶπ ἴὸ 1ῃ6 

ϑδηβοῦίί πιαίῖ, “ ἹΠουρὨϊ,᾽) “σοιη56),᾽) ὙΠ νυ ῃϊσ σομραγα 1ῃ6 αοτ- 

τηδῃ φιμίξ. 

Ἔχθιστος, “ πιοδὲ παίϊεξαϊ,᾽") ““πιοδὲ οἥἤϊοιι5.᾽") Ιττϑρσ. ΒΌΡΘΥ 
ἴμνε 176. Ιδϊῖνα οἵ ἐχθρός : σοτηραταίϊνα ἐχθίων.----Ἔτοτὴ ἔχθος, “ ἐα- 

ἐγεά," νΜὨϊοῖ Βαυϊίπηαπη ἀθγίνθϑ ἔγοιη ἐκ, ἐξ, ἐκτός, Ἰυϑ: ἃ5 1Π6 οὐ σῖΠ8] 

δἰσηϊβοαδίϊοη οὗ ἀοδίῖβ νγὰ8 ἃ “ δέγαηρετ,᾽) 0Π6 ἴτοιῃ τοτέἠορεί. 
᾽Ἔσσί, ἔρις πὰ ρους ἴοτ εἰς Οὐ εἰ, “"ἐλοιι ατὶ,"  ΡΘΙ5. βίη. οἱ 

εἰμί. ΞϑΙΓΙΟΙ͂Υ βρθακίηνσ, ἐσσί 15 ἃ Πογῖς ἔογτῃ, θαΐ ἰξ 15 οἵ ἐγϑαυθηΐ 
ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘΘ ἰπ ΗΟΠΊΘΥ. 

Διοτρεφέων, Ἐς δηᾷ Ιοῃΐς [ῸΓ διοτρεφῶν, σεη. ῥΙαγ. οὗ διοτρεφής, 

ἔς, “" “ουε-πιτιιτεά,᾽" “ οἠετιδηεά ψ «]ουε." (Οοπβυὶὶ ποίθ.)---ΕἼΟΤῚ 

Ζεύς, πϑ6ῃ. Διός, ἀῃιὶ τρέφω, “ ἰο πατίμγε,᾽" ὅτα. 
Βασιλήων, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοηΐος ἔοΓ θασιλέων, σθη. ΡῥΙυΓ. οἵ βασιλεύς, ““α 

Κῖηρ." Ι 
11νε 177. Τοί ἴογ σοί. 

ἜΡρριις, σθῃ. εἐδος, ἡ, “ Ξἰγίζε.᾽ --- ΡΤΟΌΔΌ]Υ αἰκὶπ ἴο 1Πη6 ϑ'δηβουί τεδὴ, 
1,Ααἴίη ἐγα5-εῖ. 

; Καρτερός, ἅ, ὄν, ἃΟΙ ΠΟΥ Δηἃ ΡΟΥΠΡ5 ΘΑ ΘΓ ἔοτιη οἵ κρα- 
ἴπνε 178. τερός, “" Ῥοισεν[μἱ,᾿ ““ ναϊϊαηὶ.") ΟὈΙΩΠΙΟΠΙΥ͂ τοραγάθα ἃ5 

Ἐρὶς ἀπά Ιοηὶς ΤῸ κρατερός.---- ΕἼΤ κάρτος, ΕΡὶο ἀπά Ιοηὶϊς [ῸΓ κράτος, 
Ὑν ἢ νυ ϊοῖ σομηράγθ 16 αθϑιτήδη λαγί, πὰ ἘΠ ] ἰβἢ λατί. 

Ἔσσί. Οὐοπβοὶ πὸ 176. 

Σῇς, Ερῖο δηὰ [οηΐς [ῸΓ σαῖς, ἀαΐ. Ἀ]ΌΓ. ἔδπη. οὗ σός, σή, σόν, 

τονε τον ἐὰν," Ροββθβϑίνθ ργοηοιη οἵ 1Π6 βθοοῆψ ρϑῦβοῃ. 
Ῥτώροισιν, Ἑρὶς δῃὰ Ιοπὶς ἴῸΓ ἑτάροις, ἀαϊ. ρῥίυγ. οἵ ἔταρος, ου, ὃ, 

“ἐᾷ [οἰϊοισετ,᾽)" “ἃ σοπιραπῖοη." Ἐρὶο δηὰ Ιοηἱς [ῸΓ ἑταῖρος, οὐ, ὁ, ΒΆΤη8 

5Βὶ 5 αἰ ΠοδΙΊΟΗ.---ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴγοπὶ ἔθος, “" σιιδίοπι,᾽"" ὅζα., ΟΥ ΕἾ56 ἴγομῃ 188 



ἜΤ .. 
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1ήηὲ 1179---182. 

Βδῖηθ τοοῦ νυ τΠΐβ, ἀπὰ ἀθηοίίπσ οπ6 δοουδβίοτηρα ἴο 6 νυῖτἢ 8η 
ΟἰΠΘΓ, ἃπά, {ΠΥ ΘΙΌΥΘ, δεγε, ἐγιεβέψῳ. 

Μυρμιδόνεσσιν, Ἐξρὶο δηΐ Ιοπῖο ἴοΥ Μυρμίδοσιν, ἀαϊῖ. μ᾽ Γ. οἱ 
ἴαχε 180. κτυρμιδών, ὄνος, ὁ, “ α Μψτπιίάοτ"" Ιπ΄ 186 ΡΙαγαὶ Μυρμι- 
δόνες, ὧν, “τε Μγψτηιϊάοηβ,." ἃ ΜΆΤΙΪΚΘ ΡΘΟΡΪΘ οὗ Τ ΘΒΒΑΙΥ, ΓΟΥΠΊΘΓΙΥ 

ἴῃ ΖΕ σίπα, [Π6 βυθ)]θοῖβ οὐ Ῥοίθῃβ δηὰ Αομ 68. Αφοογάϊπρ ἴο 186 
{αθυϊοὺβ δοοουηξ, αουβ, Κίης οὗ ΖΦ πα, μᾶνίηρ Ιοϑὲ ΠΘΑΥΙΥῪ 8}} ἢ 5 

500)]Θοῖβ ὈΥ ἃ ρβϑί!!θησθ, ργαυθὰ ἴο Ζαρ 167 0 ΤΘΡΘΟρΡΙΘ [5 Κίπράοπι, 

δηὰ {Πη6 σοὰ Δοοοτγάϊησ]. ομαηρσθοά ἃ Ἰατρα πυτηθοῦ οὗ δηΐβ, {Πᾶλ ὑγ γα 

τΏΟΥ ἢ ὉΡ {Π8 βίθιῃ οὗ ἂῃ οἂῖ, ἱπίο Βυμηδη θθίησβ. ΤῊΪ8 ΠΟΘ Τάσ6, 
ΒΆΥ5 186 Ιεροηᾶ, νὑγεσθ οα! δὰ γψτγπιϊάοπες, ἃ5 ἢανὶπσ Βργυησ ἴγοια 
ανιὲ5 (μύρμηκες), ἃ ΒΌΟΥΥ ΤΟ Πά ἃ ΤΩΘΓΘΙΥ ὕροη [Π6 τοβθηθϊαποθ θείννεθη 

1ῃ6 ἔννο ἴθυηβ Μυρμιδών ἀῃῃά μύρμηξ. ῬεΙΘι5, 5Βοη οὗ Ζδοι8, μᾶν- 

ἰῃσ ὕθθη θαηίβῃθα ΟΥ̓ Β15 ζαίθθυ (ῸΓ ανυίησ ὈΘΘῚ ΔΟΟΘΒΒΟΥΥ, δἰοηρ - 

τνῖτῃ Τοϊδτηοη, ἴο 16 ἀθδίῃ οὔ {6 ὲγ Ὀτοΐῃογ Ῥῃοοῦβ, οαῖηθ ἴο ΤῊ65- 

ΒΑΪΥ, δοοοτηραηϊο ὈΥ ἃ θαπὰ οὗ Μγτγιηϊάοηβ, ἂπὰ βϑι θὰ (ἢ 6:6. 

ΤῊΘ ἰγυΐῃ ἰ5, μουγανου, μαὶ [Π6 Μυγγηϊάοηβ νγ τα ἃ ρατί οἵ 1:6 οἱά 

Ἀσμθϑῃ βίθῃ, δηἃ ΘΑ ΒΘ 16 Υ5 ἴῃ {ῃ6 Ιαπα, Βανὶηρ ΘΟΙῺΘ ἰπ ἔγομπῃ 

(6 πογίῃ. 

ἤλνασσε, ΡΥ65. ἱπηρογαῖ. οὗ ἀνάσσω, “ἰο ἬΝ ΟΥΕΥ͂ :ἢ » ζαΐ. ξω. ἙτοΙὰ 

ἄναξ, ““α κῖπρ," ὅἄτο. 
Σέθεν, Ἐρίὶο, ρορίϊς, δηὰ Αἰεὶο ἴῸΥ σοῦ, σθη. οἵ σύ, ““ἐΠοι." ΟΘοη- 

50} ΕΧΟΌΤΒΟΒ Υ΄., οα 1Π6 5Ξ0ΠΙΧ ϑὲεν, πὰ [15 σϑη  ἶγ6 [ΌΤΟΘ. 

᾿Αλεγίζω, “ἰο τεραγά,)) “ἰο ἰγοιδίε οπε᾽5 8εἰ Γ αδοαυΐ ἃ ἰμϊηρσ.᾽ ΕἾΘ 
αυδηΐαίνθ [Όγτ ἴγοτη ἀλέγω, Βᾶτη6 βἰσηϊβοαϊίοη. 

Ὄθομαι, “ἰο φατε ἔογ," “ἰο ἐαζε ἠεεά." δροπθῃξ γοιὸ, 
ἴαπε 181, ΟὨΪΥ͂ υϑοᾶ ἴῃ 1ἴῃ68 ργδβθηξ δηᾶ ἱπηρογίθοῖ. Τῇῃδ ταάϊοδὶ 
τηθδηΐῃρ οὗ 18 γ6ὺθ ΔρΡρΘδΥΒ ἴο σϑἰαίθ ἴο βάψηδβϑ οὐ ἐἰμιϊάϊῳ. "Οθο- 
μαι ΜῈ] [ἤθη Ὀ6 ακίῃ ἰο ὄσσομαι, ΟΥ̓ ὄττομαι, ““ ἰο ἰοοῖς αἱ, ὅτα., 7αϑὲ ἃ5 
ἴῃ αδγδη Δ ΠᾶγΘ ϑδοΐοιελι, “ ἴσ Ὀ6 5} γ,᾽ ἀπά βολαιιεη, “ ἴο ΙΟΟΚ :ἢ" 

ἃηὰ 85 ἃ ργου ποία! ἰβιη, τηοσθουθυ, (Π6 ἸαἰΓΘΥ ννογὰ 15 υ5θα ἰπβίθδα οὗ 

[116 ΤΟΓΠΊΘΓ. 

Κοτέοντος, 56ῃ. 5ης. Ργ68. ρᾶι.. οὗἩ κοτέω, “10 ὃς ἀΉΡΥΥ,᾽" “ [0 δέξαι 
οπὲ α στιάρε." 8 τη ἀ]θ κοτέομαι 15 4150 566, 'π {Π6 58Π16 55 

ηἰβοδίίοη νυ] ἢ {Π6 ΔοίΓν6.---ΕἼοτα κότος, “φτιᾶρε,,)" “ταποοτ," “τ 
τοι!!." 

᾿Απειλήσω, 1 5Βίηρ. Γαΐ. οὗ ἀπειλέω, “ἐο τὐτεαίεη." (Οοηβυὶϊ ᾿ἴπ6 

161.) ᾿ 
1χκῈ 182. Ἔμε, ϑιῃρῃδίϊο ἤοστη οὗ {Π8 δοου. οὗ ἐγώ, 

᾿Αφαιρεῖταε, 8 5ίπρσ. Ργ68 ἱπεϊο. τηϊὰ οὗ ἀφαιρέω, “ἰο ἐαλς ἘΡ' 
ΟΌ ΒΗ}: ᾿ἰηΘ 161. 
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1ηπε 182-188. 
Χρυσηΐδα. ΟΟπΒΌΪ Ππ6 111. 

ἼἌγω,1 5ἰη5 ρῥτ6β8. βυ )]αποῖσο (ποῖ ᾿παϊοβίϊνθ) οὗὨ ἅ 

ἴχπε 184. (Οοηβοῖϊξ ποῖ.) τ 

- ᾿Βρισηΐδα, ἀροῦδβ. 5βίηρ. οὗ Βρισηΐς, ἕδος, ἡ, “Βυιϊβξὶβ.᾽" ΤᾺΊΘΓΔΠΥ, 
“ἦε ἀαμρλίεν οὗ Βγίβει8.᾽," Αἰ ἼδΓΩ8]6 ραϊσγοηγτιηὶς ἔγοτη Βρισεύς, ΕΡΙς 

ξθῃ. ἦος, ἴοτ ἕας, ὃ, " Βγίξειι5,Ἶ Δοσογάϊηρ ἴ0 ΞΟΙΩ6 ἃ Κίηρ οἵ ἴῃ6 1μοἰερεβ, 
ἴῃ Ῥράδϑβιιβ, ἃ Οἷἵὺ οὗ Τ͵ΟΔΒ ; ΙΏΟΤΘ ΘΟΙΓΘΟΏΥ, ΠΟΥΓΘΥΘΥ, ἃ ῥγὶθβὶ ἴῃ 

1 ΤΠ 65βυ5. 
Καλλιπάρῃον. ΟΟὨΒΌΪ 1ἰπ6 148. 

Κλισίηνδε, “10 τὴ ἱεπι." Αἄνοτθ, σοτηρουπᾶδὰ οὗ 1ῃ6 

ἴμκε 188. ΘΟ. 5. οὗ κλισίη. ης, ἣ, ἘρΡΙα ἀηὰ [οπὶς ἴογ κλισία, ας, ἧ, “α 

ἐεπὶ," δἀπὰ 1ῃ86 ΞΌΠΙΧ δὲ ἀδηοιὶπρ τπηοίϊΐοη ἑονναγά. ΟΟμΒΌΪ:, 85 τὸ- 

δατὰβ 16 ἴγὰθ ἔΌγοΘ οὗ κλισέα, 106 ΓΘΙΠΑΓΚΒ οη κλισέας, ἰἰπ6 806. 

Ὅσσον, Ἐρῖο ὉΓ ὅσον, “ ἔοι πιμεὶι,.) ἀσοῦβ. πααϊ. οὗ ὅσος, 

ἴανε 186. ἡ, ον, ᾿Ά Κη δα νθγθϊα!!ν. 

Φέρτερος. (ὐπδυ: Ππ6 109.᾿ 

Σέθεν. Οὐοηβοὶε Πἴπὸ 180. 

Στυγέῃ, Ἐρὶς [ὉΓ στυγῇ, 8 5Ξ'πξ. ΡΥΓ65. 50Ὀ]. δοξ. οὗἩ στυγέω, ““ἰο λαίε,᾽" 
“ἰο ἀγεαὰ ; ζαϊ. ἥσω. 1ιδηριποηθα ἴτῸΠ] ἃ τοοῖ στυγ, ΏΘΠΟΘ 1Π8 

ἀδγίναιῖϊνθ ἴθπβεβ ὑδοά ὈΥ Ηοτηθγ ἅττα 1ογμιθὰ ; πϑτροῖς, 1 8ογ. ἔσ- 

τυξα : 2. 80Υ. ἔστῦγον, ἄς. 
11πε 187. Ἶσον. Οσπβαϊὶ Ππ6 163. 
Φάσθαι, ῃτε85. ἱπῆηῃ. τς τρία οὗἉ φημί. ““ἰο 5δαν," “ἰο ἀξεῖατε. ":: ΜΙδάΙ6 

φάμαι, “" 1Ἰ΄ο εαἰΐ πεῖς Ξεἰξ, ἄς. (Οοηβουὶ ἢπ6 33.) 
Ὁ μοιωθήμεναι, Ἐρὶς, Ποτῖς, απὰ ΖΞ Ο] 6 (ῸΓ ὁμοιωθῆναι, 1 80. ἴηξ. 

Ρᾶ55., Ὁ ἢ 8. τη! 18 5ισπιβοδίϊομ, ἔγοτη ὁμοιύω, “ἐο πιακε {κε,᾽ " ἰο 
ἐκεπ," “ἐδ ξοπιραγὲ 5) ἴαϊ. ὁμοιώσω. ΜΙάε]δ ὁμοίόομαι, "το ἤκεη οπε᾿ 5 
δε, ““1Ἰο σοηιραῦε οπε᾿α ϑεἰ Γ τιπίο ἀποίλεν.""--- ΕὙΌτῃ ὅμοιος, " αἰΐξε.᾽" 

ΓἌντην, “ ορεπίψ,᾽" δάνετῃ. Μογβα Π ΘΥΔΠΥ, “ ἐτρ ἕο ́ αεε, "“ἴπ ἤγοηὶ,᾽" 
κἰ ΟΡΕΥ ασαϊηπεί.".--- τότη ἀντί. 

Φάτο, ἘρΙο ἀπά Ιοηΐο ἴῸΥ ἔφατο, {π|8 δυστηδηΐ θεπρ ἀτορρεά, 

Τχπε 188. ὁ εἴης. ἐπιροτί. ἱπᾶϊα: τοϊδά!ο Οἵ φημί, “1 σρεαξ!»- ΜΙδάϊδ 
φάμαι : Ἰτήροτί, ἐφάμην, Ἐρὶο ἀηὰ Ιοπὶς φάμην. : 

Πηλείωνι, ἀαϊ. Ξπα. οἵ Πηλείων, ὠνος, ὃ, “πε 5οπὺ οΓ Ῥεῖειι5." Ῥο- 

εἰϊς ἴΌγηι οὗ ραϊσγοπγτηϊς ἴῃ ρίδοθ οὗ [ῃ6 τῆσδ υϑυαὶ Πηλείδης. οὐεαμβ 

τ Ππ6 1.) 

Αχος, εος, τό, " ἱπάϊσπαηὲ στῖεξ." ΟὈΠπΒῈΪ γαπιδυκβ οἢ ἀχνύμενος. 

᾿ἴπ6 103. 

Γένετο, Ἐρὶα δηᾶ Ιοηΐο [ῸὉΓ ἐγένετο, ἰῃ6. δυστηδηὶ Ὀεϊης ἀγομρεᾶ, 8 
δίησ. 23. 800. ἱπῆϊο. τηϊὰ. οἵ γένομαι. 

Οἱ, “πιπίο λῖπι,. ἱ. ε., “ ᾿ῖβ," ἀαΐ. βίησ. οὗ 18 ργοποῦη οἵ ἴῃ6 τϊτὸ 

 ΌΘΥΙΒΟΠ : ΠΟΙ“. (ὙγΠΕ]Π 5): σδῃ. οὔ : ἀδῖ. οἱ, ἕο. (Οοπδβυὶὶ Ππ 72 }) 



ΒΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΒΒΑΒΥ. 513 

ζἠπε 188--193. 

Ἥτορ, τό, “ {ἴα ἐεατί." Ιῃπ ΗΟΠΊΘΓΙ ΔἰνναΥ5 ἱπ 1Π6 ποτηϊηδίϊν οἵ 

δοουβαῖϊνα ; Ὀὺϊ {π6 ἀαῖῖνθ ἤτορι ΟσΟὺΥ5 ἴῃ 5 τηοη 465 (7, 7).-- Τοτα 

1Ι., χχὶ., 386, ἐνὲ φρεσὶ ϑυμὸς ἄητο, Ἰὰ ἢδ5 Ὀ66η ἰπίδγγθα πὶ ἦτορ ᾿ὰ5 

ἄημι ἴογ 115 τοοΐ, ἀπά 50, 1Κ6 απίπιιι5 ἃηὰ απίπια, ΒΊΥΙΟΟΎ ἀβποίθβ ἐλε 

ὑγεα!ίὶ. 

Στήθεσσιν, ἘΡρὶς [Ὁ στήθεσιν, ἀαΐ. Ρ]0Γ. οὗ στῆθος, εος, το, 
“μια ὀγεαξί.᾽""-- ῬΥΟΌΔΟΙΥ ΠΟ ἔστημι, “ ἐλαὶ τολτοῆ δίαπαϑ.᾽" 

Λασίοισι, ἙἘρίο ἃπὰ Ιοηὶς ἴοΥ λασίοις, ἀαϊ. ΡΙυγ. πουϊ. οὗ λάσιος, ία, 

ἐον, “ παῖγῳ." (Οοπβυϊὶ ποίθ.)---ΡΥΟΌΔΟΙΥ δκίῃ ἴο λαῖνα, χλαῖνα, ἀπὰ 

1μαἰΐη ἰαπα δπὰ ἰώπα. - 

Διάνδιχα, “ {το τσαν8." Αἀγνοτῖῦ, τοι διά, ἀνά, ἀπὰ δίχα, “ ἐπ ἐωο,)" 

“ αδιεπάετ.᾽" 

Μερμήριξεν, Ἐρὶο ἀηὰ Ιοπὶο ἴῸΥ ἐμερμήριξεν, 8 βίη. 1 Δ0γ. ἱπάϊο. δοῖ. 

οἵ μερμηρίζω, ““ἰο πιεάιίαιε,,)" ““ἰο ροπάετ." ΜΟΥΘ ΠἰΊΘΓΑΙΙΥ, “ἐο δὲ {εϊ] 

ΟΥ̓ τατε8;) Ἃαϊ. ξω.--- ΕὙΟΙῚ μέρμηρα, ας, ἧ, σΟΠ]αῖογΑ! ἔοτηι οὗ μέριμνα, 

“φατε, “ Ιγομϑὶο,,) πὰ 115 ἔγοιη μέρμερος, ον, “ οατε-ἰαίετι,᾽"" ὙὨϊΟ 

ἰαβὲ 15 ρσοῦδοὶΥ σοπποοῖρα τυ] μερίζω, “ἐο ἀἰυϊάε,᾽" ἀπιὰ μέρος. 
Φάσγανον, οὐ, τό, ““α διροτά." --ϑαϊὰ τὸ θ6 ομαηροά ἔτοπι 

σφάγανον, ἃ πα ἴο ΘΟΙῺ6 ΠΌΓῚ σφάζω, “ἰο 5ἰαψ.᾽" 

ὌὈξύ, δδοιβ. βίησ. πϑαΐ. οἵ ὀξύς, εἴα, ὕ, “ 5ματ»," “ Κεεη-εὐρεά.᾽"--- 

ΑΚίη, ΡγοθΔΌ]Υ, ἴο ὠκύς, “ διοῖβ!,᾽") ἀπ ἀδποίίησ ἰΠαΐ ννϊοῖ τη  Κ65 115 

ὙΔΥ βισϊὶῳ ἸὨγοῦΡἢ ορροδβίησ οὐβίδο 68. 

᾿Ερυσσάμενος, Ερὶο᾽ ἴὉΓ ἐρυσάμενος, 1 801. Ρατί. τηϊ4 416 οὗ ἐρύω, ““ἐο 

ἄταιυ ;," ἴαϊ. ἐρύσω, Ἑξρὶς ἐρύσσω : Ῥεγΐ. Ρ485. εξρῦμαι.---Ερὶο ἀπὰ Ιοηΐο 
ΡΓοβθηΐ εἰρύω : ζαϊ. εἰρύσω, ἄτο.---Μ|ἀ 416 ἐρύομαι : Γαΐ. σομαι. 

Μηροῦ, δεῃ. βίης. οὗ μηρός, οὔ, ὁ, “ ἐἴε πρὶ. 

᾿Αναστήσειεν, 8 Βίησ. 1 Δ0Υ. ορῖ. δοΐῖ. ΖΞ 0116 ἔογτα ἴ0σ ἀνα 
στήσαι, ἴτοτα ἀνίστημε, “ἐο σαιι8ε 10 τῖδε τ} ;)) Ταϊ. ἀνα- 

στήσω, ὅχο. ' : 
Ἐναρίζοι, 8 5ἰπδ. ΡΓ65. ορῖ. οὗ ἐναρίζω, “ ἐο βίαν ;) αἱ. ξω. Ῥ͵ΙΟΡΘΥ͂- 

Ἰν, “10 βροῖϊ α δἰαῖπ [οε,) ἴτοτη ἔναρα, “ἐδ6 αγπι5 οὗ α δἰαῖπ ζοε.᾽ 
Παύσειεν, 8 5ίησ. 1 Δοῖ. ορξ. δοῖ. ΖΞ Ο]1Ο [ῸΥΠῚ [ῸΓ παύσαι, 

ἔγοη παύω, ““ἰο σαϊι56 το σεαδ6:)" ζαΐῖ. σω. [Ιπ 1πΠ6 τη 16 

παύομαι, “ἰο σαιι56 οπε᾽5 85εἰ ἰο σεα5ε,᾽ “10 ἐεα56.᾽" 
«Ἐρητύσειε, 8 βῖηρσ. 1 δογ. ορί. δοΐ. ΖΕ 0]1σ ἴογτα ἴῸὉΥ ἐρητύσαι, ἴτοτῃ 

ἐρητύω, ““ἰο εἰιεοῖ;," “ἰο τεδίταῖπ;" Ταΐϊ. σω.---ΑἈΚὶπ ἴο ἐρύω, ἐρύκω, 

ἐρωέω. 
Ὥρμαινε, 8 5ἰησ. ἱπηροτῖ, ἱπάϊς. δοῖ. οἵ ὁρμαίνω, "ἰο ἀεἰιὃ- 

[πε 198. εγαίς᾽" (οοηβυϊ ποῖθ) : ἔξ. ὁρμᾶάνῶ. ὕ͵βεά. ΒΥ ΗοΠΊΘΙ ΟΠΙΥ͂ 

ἴῃ 1Π6 φργθβεηΐ, ηρογίδος, ἀπὰ 1 801. ὥρμηνα, αἰνγᾶγ5 ἢ ἐπ ἀὺς- 
ταρηΐ.--- ΕἼΤ ὁρμάω, “ ἰο ἀτρε,᾽" “ἰο ἐπεῖίε.᾽ 

1χνε 189. 

χκχε 190. 

1χνῈ 191. 

11κὲ 192. 
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1ὴπὸ 194--1960. 
Ἕλκετο, Ἐρὶς δηὰ Ιοπὶο [ῸΥ εἵλκετο, 1ῃ6 δυρστηθηΐ Ὀθιησ 

ἱμινε 194. ατορρεὰ, 8 δἰπρ. ἱπιρδγῦ. ἱπᾶϊς. ταὶ 418 οἵ ἔλκω, “ἰο ἄταιο ;ἢ 
ζαΐ. ἔλξω : 1 δογ. εἶλξα, Ὀὰϊ ΟἾΪΥ διηοησ ἰαΐθυ ΨΥ] Θ 5, [η6 ἀδγίναινθ 
ἴδηβθβ Ὀθίηρ ΠΊΟΒΌΤΥ [ΟΥΓΘα ἔγοιῃ ἑλκύω : ἴαϊ. ἑλκύσω : 1 ΔΟΥ. εἵλκυσα. 
1 ΔΟΓ ρᾶ85. εἱλκύσθην : ρΡοτῖ. Ρ458. εἴλκυσμαι : ΜΜΠΘΙΘΑΒ 1Π6 ργεβθπῖ 
ἑλκύω ἰι561 15 ΟΠ]Υ υϑθα ὈΥ ἸαΐοΥ ὙὙΥΪ ΕΓΒ. [Ιἢ ΘΑΙΥ Ἐρίο, ἑλκέω.--- 

ΑΚίη ἴο ἑλεῖν, ἀπ «50 ἴο ϑέλγειν. (οπαϊήδοπ, Νειν Οταί., Ρ. 564.) 

Κολεοῖο, Ἐρία ἃπα Ιοῃἱο [ὉΓ κολεοῦ, σθη. 5ίηρ. οἵ κολεός, οὔ, ὁ, ““α 

δοαῦνατά,"" ““α 5]ιεαἰΐ,.)) ἩΙΩΘΥ 565 Ὀοΐῃ κολεός πὰ ἰῃ6 Ιοηϊο 

κουλεός, Ὀὰΐ ἴῃ Ατις ᾿ζ ταυβὲ αἰνγαυβ Ὀ6 κολεός.---ΑΚίη ἰο κοῖλος, ἴῃ6 

δασγίηδη λολὶ, ἘΠ 5} λοίίοιν. 

Ἐίφος, εος, τό, “'α δισοτά." ἨἩΟΙΏΘΥ ὈΒΌΔΙΙΥ ταργθβθηΐβ ἰΐ 85 Ιᾶσρθ 

(μέγα) δῃᾷ βῇῆδυρ, οὐ ροϊηΐθα (ὀξύ), 8150 ἃ5 ὑνψο- εασρὰ (ἄμφηκες). 1 

158 οὐ Ὀγαββ (χάλκεον), ἀπὰ πυηρσ ἤγοσηῃ [Πῃ6 5Βῃου ἀοὺ ὍΥ ἃ θαϊάτὶο {(τελα- 
“ών). 1ῃ ΗΟΙΏΘΥ, ἃ 5. νοσα 15 8150 δ] φάσγανον ἀπά ἄορ. ΑἸΠΟηδ 
Ἰαΐθυ ὙΥ ΘΥβ, [Π86 ξίφος νγὰ8 ἃ δέγαϊρ ἠέ βισογά, ἀτπιὰ 1Π6 μάχαιρα (οΟΥ 
Ἡοιηοσγὶς ζἀηπῖ6) νγ͵ὰ5 ἃ βαῦῤτγε.----Ασσοτάϊησ ἴο 1Π6 Εἰψπιοὶ. Μαρ'., ἴτοτη 
ξύω, ἀῃᾷ 50 ξύφος ἰ5 Βαϊ] ἴο αν Ὀ6Θὴ ρα ἰῃ βοπηθ ἀἰϊαϊθοῖβ ἴοι] 

ξίφος. Τῇ Μοῦ] 566Πὶ γτδίῃϑυ [0 ἤᾶύῦϑ ΘΟπΊ6 ουΐ οὗ ἢ 6 ϑϑιηϊο ἀἰα]θοίβ, 

Δηα τὸ ἤᾶνθ 80106 ΔΗΪΗΪΥ ἴο 1πΠ6 ΑΥ̓ΔΌΪΟ βϑαϊῇ, “ἃ βυνοτὰ." (οίέϊ, 
Εἰ ἐψηιοὶ. Ἐογϑβοῖι., ΝΟ]. 11., Ρ. 218.) 

᾿Αθήνη, ης, ἦ, “Μίποτνα,᾽" ἰῃ6 σοἀᾶθ55 οἵ νυἱβάοη. Τὴ ΤΠ ΔΟΟΠΙΔΠ 

ἔοτιη οὗ 1ῃ6 πδη6, ᾿Ασάνα, ΘΟὐηπροῖβ [ῃ15 ἀοιΥ  Πἢ 1Π6 45ὲ οὗ Οτθηῖ- 

ἃ] πὰ βοδηάϊπανίδη γΥΠΟΪΟΡΎΥ. 

Οὐρανόθεν, “ἤγοπι μεαυεη." Αἀνοσῦ, σοτηρουηαθα οὗἉ οὐρα- 

ἴτε 196. νός, ““πεαυεη,,) δἀπὰ 1ῃ86 βυ χ ϑὲεν, συ ἃ σϑη ἶν6 [ΌΤΟΘ. 

Οοηβυϊ Εχοῦτβυβ Υ.. 
ἯΝκε, 8 βιησ. 1 80 Υ. ἱπᾶϊο. δοῖ. οὗ ζημι, ““ἐο δβοηὰ :" [αΐ. ἥσω : Ρογῇ. 

εἶκα : 1 δογ. ἧκα. ; 

Λευκώλενος. ΟὐΟηΒΕΠ} Ππ6 δ5. 

Ἥρη. Οὐοπβυὶῖ 1π6 55. 
Ἄμφω, τώ, τά, τώ, τι 8]50 οἱ, αἱ, τά : σοη. ἀπ ἀαΐ. ἀμφ- 

ἴανε 196. οἷν. “Βοίλι." ΟὐΟτηρατγα ἴΠ6 1ναἰΐη απιδο. Βοῖδι απιδο δῃηὰ 
ἄμφω 8γτ6 ακὶῃ ἴο [η6 ϑ'δηβοσιξ ομόλα, “" Ὀοΐἢ." Βυϊίπηδπη ἴγᾶθθβ ἃπ 
(ΘΠΠΠΙΓΥ αἴ8ὸ Ὀθίννθθη ἀμφί, “ ατοιιπά,᾽" ἀπ ἄμφω, ἴπ8 Ιάθα οὗ ατοιΐια 

. Βανίηρ ὈΘΟΟΙΏΘ Ἰἰπηϊ 6, ἴῃ ἸαΐοΥ νυ 6 Υ5, ἴο “ογ ἔισο δἰ 65," ““οη ῥοίι 

81465." ([εχίϊοριιδ, Ρ. 96, εἄ. ΕἸ5}1.) 

Ὁμῶς; “ἐφιαϊϊ,᾽ “ αἰϊκε. Ἔαΐ ὅμως, “ πευεγίλεῖε85,᾽)" ““ ποίιυτελ- 

δἰαγιαϊη ς᾽" 

Φιλέουσα, ποίη. Βίηρ. ἔδτη. Ρ᾽ 68. ρατί. δςοῖ. οὗἉ φιλέω, “ἐο ἴουε :᾽ ἴαὶ 
ὥσω. ἙΎΟΠῚ φίλος, ἡ, ον. 

"ὠαϑίυ δν “, «οὐμοι μεν :Δ........ 

“Ὁ σονται 
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12πὸ 198--199. 

Κηδομένη, ποτη. 5Βίπρ. ἕδη. ρυθβ. ρατγί. οἵ κήδομαι, “ἰο τανε [οτ."" 

νὍοηβαϊι "πὸ 56.) 
Στη, Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐς ὉΓ ἔστη, 8 5ἰηρ. 2 ΔΟΓ. ἱπάϊο. δοΐ. οἵ 

ἴλπε 197. ἵστημι, "““1ο »ίασε :" ἴαϊ. στήσω : Ρεογί. ἕστηκα, “1 εἰαπὰ :᾽" 

2 ΔΟΥ. ἔστην, “1 εἰοοά.᾽" 

Ὄπιθεν, Ἐρὶςο ἴῸΓ ὄπισθεν, “ δελπα,᾽" “ αἱ ἰλε δαεκ.᾽"--- ΓΛΤΤΟΡΔΌΙΥ ἤτοι 
ὄπις, ακίπ ἰο ἀνόπιν, κατόπιν, μετόπιν, ὀπίσω, ὀψέ. 

Ξανθὴῆς, σοῃ 5ἰησ. δι. οἵ ξανθός, ἥ, ὄν, ““ απιδυγτι,᾽" “φοϊάεη-εοἰοτεά." 

Ιη Ἠοπιθυ, ΑΘ 65 ἀἰνναυ 5 μ88 ξανθὴ κόμη. ΤῊΘ 5Β6Π16 18 αἶβο 85- 

Βίσπϑα ἴο ἔδιηδ]θβ ; ἃπιὰ ἤθηςθ, ΡοΥΠ ΡΒ, 85 {ατγ, δίοπάϊε ἢ αὶτ νγὰ8 τᾶτθ 

ἴῃ 106 ουίῃ, 1τῃ}8 τυ ἢᾶνα δο]οησοα ἴο [6 ἀποίθηξ ἰάθαὶ] οὗ γουτῃ- 

ὼ] ὑὈδαυΐγ. ΕΓ ΘΧΔΠΊρΡΙ6, ΑΡΟΪ]Ο ἃἰννανβ μ85 ἰδ ; δπὰ ὁπ 106 Αἰία 
βίαρθ ἰδ τηαγκϑά ργίποϑὶν γου 8. --α ῬΟΥΠΔΡ5 ξανθός, ἱ. 6., κ-σαν-θός, 

ΤΩΔΥ͂ ΑΥ̓͂Θ ΒΟΙὴ6 ΔΗ ἴο 1Π6 Οδιτηδᾶη δηὰ ϑυνδάϊβῃ βαπά, ἀπὰ 1ῃ6 

ΟΥ̓ απ] τηθδηΐϊηρ οὗ {Π6 ΤΘΊΤῊ ΓΩΔΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ὈΘΘΗ, “ οὐ βαπάψ εοίογ.᾽" 

Κόμης, δ6ῃ. 5βίηρ. οἵ κόμη, ης, ἧ, “ἰλε παῖν." «Τιαϊΐῃ δοπια. 

Ἕλε, Ἐρὶς [ὉΓ εἶλε, 1η8 δυσπιθπΐὶ Ὀθθίησ ἀγορροά, 8 βίηρ. 2 δου. 

ἱπόϊο. δοΐ. οἵ αἱρέω, ““ἐο εαἰεἶι,᾽) ““ἰο ξεῖτε :᾽ [αϊ. αἱρήσω : ροτῖ. ἤρηκα 
Φ Δ 0Υ. εἷλον, ἄχο. 

Πηλείωνα, ἀοοῦβ. 5ίησ. οἵ Πηλείων, ὠνος, ὁ Οὐπβαϊξ Πἰπ6 188. 

[μνῈ 198. Οἴῳ, ἀαΐ. βίησ. οἴοῖος, οἴη, οἷον, “ αἰοπε.Ἶ ΟὈηΒΟΪ: Π1π6 118. 

Φαινομένη, ποπη. 5ἴησ. ΡΓ65. ραγί. τη 16 οὐ φαένω, “0 δ΄οιν :ἢ" 

τη ἀ1}6 φαίνομαι, “" ἐο ἀρρεαν᾽" (ἴ. 6., "“ἰο δἤοιο οπε᾽5 βεἰ Γ᾽}: ἕυξ. φανῶ : 
1 Δογ. ἔφηνα : Ἰαῖοτ ρετίδοϊ πέφαγκα : 2 ροτγῇ. πέφηνα : [αΐξ. πιά. φανοῦ- 
μαι : ὦ 80Υ. ρΡᾶ558. ἐφάνην, ὅτο.---Τ Θηρσίῃοποα ἔγομῃ (ἢ6 τοοῖ φα, νυν ἢ 
ΔΡΡΘδΓΒ ἴῃ φάος, ϑαπβουιὶ ὅλα, “ ἸΙυσογθ." (οί, Εἰψπιοὶ. Ἐογβεῆ., τοὶ. 

1. Ρ. 194.) 

Ὁρᾶτο, 8 5ίηρ. ἱπηρογῇ. ἱπάϊο. τη 416 οἵ ὁράω, ““ἐο 5:4." ἩΗΟΠΊΕΓ 8]- 
ὙΑΥΒ5 0565 ἴΠ6 τηϊἀἀ]6 ἴπ 8ῃ δοῖϊν 6 β'σηϊποαϊίοη : ἔυΐ. ὄψομαι, τηϊά 16 
ἢ ἔογπῃ, θὲ αἴννανβ δοίϊνα ἴῃ βἰσηϊβοδέϊοη : ρου. ἑώρᾶκα, ὅτο.---- (οη- 
Β}1, ἃ5 σϑραγὰβ [ῃ6 δἰ ὙΠΟ] ΟΡῪ οὗ 1η6 στοχά, 11π6 δθ. 

Θάμδησεν, Ἐρία [ὉΓ ἐθάμθησεν, δυρτηδηὶ ἀτορραὰ, 8 5ίπησ. 
ἴανκ 199. 1 8Δ0γ. ἱπάϊσ. δοῖ. οὔ ϑαμδέω, “ἰο δ αϑἰοπῖδἠεά,") “10 ὃε 
απιατεά :᾽" (υΐϊ. ἥσω.--- ΕὙΟΓΩ ϑάμθος, “' αδἰοπίδἠπιεπὶ,᾽" ἀπ 5 ακίῃ ἴο Ὗ 

ϑάομαι ἀτπιὰ ϑαῦμα. ἱ 
᾿Ἐτρέπετο, 8 5ἴηρσ. 3. δου. ἱπάϊο. τη! 16 οὗ τρέπω, “το ἐατη 1 ἴατ. 

τρέψω: μΡετί. τέτροφα : δῃᾷ Ἰαΐευ τέτραφα : 2 8Δ0Υ. ἔτραπον : τηϊἀα]6 
τρέπομαι, “ ἰο ἱμγη οηε᾽5 βεἰ[ :" 2 Δ0Υ. ἐτραπόμην. 

Ἔγνω, 8 5ἴηρ. 2 80γ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ γεγνώσκω, ““ἐο ἔποιν,᾽" ζαϊ. τηῖα. 
γνώσομαι : Ρετί. οί. ἔγνωκα : 2 80Υ. ἔγνων.--- δα υρ!οςαῖοά τοῖι ἐδ θ 
τοοί γνοέω (γνώσκω, 1,Αϊϊῃ πο5:0), γι-γνώσκω. Οὔδοῖγο ἐπαΐ γνοέω, ἴῃ 6 
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1 ἴηπε 199--208. 
τοοῖ οὗ γιγνώσκω, ΜῈ ἢ ἀΡρΡΘΔΥΒ ἴῃ ἀγνοέω, ἀπὰ ἰῃ νοῦς, νοέω, ὅχα., 
ΤΘΟῸΓΣ ἴῃ ῃϊοϑβὲ οὗ 1π6 Κιπᾶάγθα Ἰδησίδσεβ : 1[διΐη, ποβοο, ποτὶ: ἘΠΒΠΙΒΕ, 
ἄποιο : ἀϑυηηδπ, ζεέππεη, χα. 

Παλλάδα, δοουβ. βίηρσ. οὗἩἨὨ Παλλάς, ἄδος, ἡ, ““Ῥαϊϊα5," δῇ 

ἴμνε 300. δρίτμθὲ οὐἩ Μίπεγνα ; ἤθποθ, ἰῃ Ηοιίηθυ, αἰνναγβ Παλλὰς 

᾿Αθήνη, ΟΥ Παλλὰς ᾿Αθηναίη, Ὀὰΐϊ αἴἴοῦ Ριπάδυ ἰδ 15. αἰβὸ υβθᾶ δϊοπϑ. 

---βύδ!ν ἀογὶνοα ἔγουμη πάλλω, “ἐο γαπάϊ5]ι,,) ἤδποΘ “δε Βταπαϊΐδἢ- 

Τὴ Οἵ 1ῃ6 ΒρΡΘΔΥ ΟΥ δ σίβ, 85 σοι άβββ οὔ 87, δἰ ῃουρῇ ἴἱ ἰβ ποῖ ΟΠΙΥ͂ 
85 ΒΟ}; ἴῃαἱ Μίηθγνα 15 οδ ]δὰ Ῥδ)]85 ἰπ ἨἩΟΠΊΘΓ. Α ΠΊΟΤΘ ΡΓΟΌΔὉ]6 
ἀογναϊίοη ἰ5 μι πάλλαξ, ἴῃ 106 τηοβὲ δηοϊθηΐ βἰσηϊβοδίϊοη οἵ [Π8 

ΤΘΓΠῚ, ΠΔΙΉΘΙΥ, “ ἐδξ πιαϊάθη,᾽ “εἰ υἱτρῖη,᾽" Ὀθὶηρ τα]αιθὰ ἴὸ 1ΐ, ἃ5 ὄρνεις 

ἴο ὄρνιξ. 

᾿Αθηναίην, ἀοσυβ. 5Βηρ. οὗ ᾿Αθηναίη, ἧς, ἧ, “ ἤρανω. ὙΠ ΑΠΟΙΠΕΥ 

ἕοττη ἴυγ ᾿Αθήνη. ΟὐΟπβοϊτ Ππ 194. 

Δεινώ, ποῖῃ. ἀδ] πθαΐ. οὗἩ δεινός, ἤἥ, ὄν, “ ἀγεαά[ιϊ,᾽" “{εαγ[μϊ ᾽" 
Οὐοηβο Πἰπ6 49. 

Ὄσσε. ΟὈῃΒΌΪ Πἰπ6 104. 

Φάανθεν, Ἑρὶο Ιδησιϑηδᾷ ἴοττη ΤΥ φάνθεν, ἀπὰ {5 Ερίο δηὰ Ποτὶς 
ἴοΥ ἐφάνθησαν, 3. ΡΙΌΓ. 1 Δ0Υ. ἱπᾶϊς. Ρ455., ἴῃ ἃ τη ϊἀ}6 56η56, οἵ φαίνω, 

“ἐρ δἤιοιῦ ;) ταϊἀ 16 φαένομαι, “10 ἀρρεατ.᾽" 
Μιν, Ερίς δηὰά [οἷο Υ αὐτήν.--Ἀ εν 15, ἴῃ [δοΐῖ, [ῃ8 Ἐρίο 

ξανε 30], δηὰ Ιυπΐὸ δοουξαῖϊνο οὗ τῃ6 ργτοηοὰη οὗ ἴῃ8 34 ρϑθύβοῃ 

ττουρἢ 8}} σδηάθυβ, πὰ ἤθποθ, ἱπου σὴ ΠΕΙΘ ΤΟΥ αὐτήν, 5 πα 5 6]56- 

ὙΠΘΓΘ [ὉΓ αὐτόν δηὰ αὐτό. Η 15 τη 0 ἢ ΤΟΥ͂Θ ΤΆΤΘ 88 8 ΡῈ ΓΒ. ΡΙΌΓ. [ῸΓ 

αὐτούς, αὐτάς, αὐτά.----(ΟὨ50}} 11π6 29. 

Ἔπεα, Εἰρία ἀπὰ [οπὶὸ ἴοι ἔπη, δου 8. ΡΥ. πϑαΐ. οἵ ἔπος, ““α τοργ, τ 

Οοηβαϊι Πἰη6 77. 

Πτερόεντα, ἀροὰ5. ΡΙΌΓ. ποαΐ. οἵ πτερόὄεις, ὄόεσσα, ὅὄεν, ““τοἱπρεά.᾽" 

(Οοηϑβιυῖ ποίβ.)--ἘΎοτ πτερόν, “ α τοῖπρ.᾽" 
τ᾿ Προςηύδα, 8 εἴησ. ηρογῖ, ἱπάϊο. δοΐ. οὗ προςαυδάω, “ἰο αὐάγε55 κιπία 

οπε.,"" ἘἙΥοΙΏ πρός αηὰ αὐδάω. 
Τιπτ᾽, ἴογΥ τίποτε, “τον, ἰμδη," σομρουπαθα οὗἉ 186 ἰηΐετ- , 

ἴα 502, Τοσαῖίν τί, ἀπὰ [ῃη6 δανθυθὶαὶ ποτέ. 11 Δ ΒΎΘΥΒ ἴ0 1ῃ9 

1,αἰϊὴ φᾷ ἱαπάεηι. 
Αἰγιόχοιο, Ἐρὶς ἀπά Ιοπὶς [Ὁ αἰγιόχου, 56ῃ. δίρρ., οἵ αἰγίοχος, ον 

“ αρὶδ-εατίηρ." ΔΗ Θρίτηδὲ οὗ Πρ 16 Γ. 

Τέκος, εος, τὸ, “" οἤδρτίησ.᾽" (Θοηβα ποίθ." 

Εἰλήλουθας, Ἐρὶα (ον ἐλήλυθας, ἃ 5ιπ5. Ρογί, ἱπᾶϊο. δοῖ. οἱ ἔργομαι 
“ἐο σοῆιο 1" 11 ἐλεύσομαι. ἃ Ρογξ ἐλήλυθα: Ἐρὶο εἰλήλουθα. Οοη 

Β0}1 ᾿ἰπ6. 120. 

ἴωνε 203. Ὑδριν, ἀοουβ. δίησ. οἵ ὕδρις, εως, ἡ, ΕρΙΟ τόοις ἰος, “ ἦπν 

ΓΦ ΞυοΝ 

ῥα: 



τ, 

ΒΟΜΈΒΙΟ ΟἸΟΒΒΑΒΥ. δῚ1᾽, 

1ήπε 903-207. 
Ζοἷεπεε,᾽" ““ὡὐαπίοη υἱοίετιεε," αὐἰβὶησ ἴγοπι 116 ρυὶάθ οὔ βίσθηρσίῃ, ραβξφίοῃ, 

ὅχο.---ἰλοτινθα, ργοῦδοὶν, ΤτῸπὰ ὑπέρ, 85. ἱγωρὶ γἱηρ δη ᾿ἀββυτηριίοη οἱ 
ΔΌΙΠΟΥΙΥ οσεν ΟἸ ΠΘΥ5. 

Ἴδῃ, 2 βίη. 2 δου. 500]. τηϊ 16 οἵ εἰδω, “ ἐο 5εε,᾽ ““ἰο αὐἰίπεϑ8 ;)) ῶ 

80Γ. εἶδον, ἴῃ Ἐρίο οἴϊδη υυἱποὺΐ δυστηθηξ, ἔδον : ὦ Δ0γ. γηϊά. εἰδόμην. 

ἴῃ ΗοτηθΥ, τΟΥΘ ΓΘ ΘΠ, ἐξόμην, νυϊποὺϊ δυρσπηθηΐ.--- ἴδω (;δω) ἰΒ 
ἃ Υδάϊοαὶ! ἑοσιὴ ν ΠΟΙ Υ͂ Οὐβοϊθίθ ἴῃ 106 ργθβθηΐ, νυ ἢ ἰβ βιρρ! θὰ ὈΥ 

ὁράω. 1185 ἴ6η5685 [ὈΓΓ ἔννο (Ὡτη 65, ὁπ 6 ΘΧΟΙ 5, ν ΘΙ. ἴῃ τπ6 βίσηϊῆ- 
ζΙΊΟη “ὁ ἐ0 566,᾽" ἀπὰ 1ῃ6 ΟἸΠΘΥ.“ ἐο ζποιο." ὍΤΠ6 πιθαπίης “ ἐο ἀποιο᾽" 

αὐχθβ τῃτουσῃ 106 3 ρατῖ. οἶδα, ἴογ ννυβαῖ ὁπ ἠκβ ϑεεπ απὰ οὐδενυεά, 
τηαΐλοπο ἀποιῦ8.--- 6 τοοὶ ἔδω, οΥ, νυ ἢ τη6. ἀἰσατητηδ, ξέδω, Πᾶ5 ἃ 

, ἴῃ αο ἄρΡρΡΘΔΥ5 ἴ0 αν ὕθθεῃ 16 Θαυ]! θβὲ οὔθ, ἃπὰ ν᾽ ᾶ5 

ΒΕ θΒΘαΌΘ ΠΕ σοπίγδοιθα ἰπίο ὦ (ὈΥ 1Π6 Ποτγίάπβ ἰπίο ἃ). Τηΐβ ὦ, 
ἃραῖμ, νγὰ8 τη 8 ἸΏΟΤΘ Ορεπ ΟΥ̓ ἰπβουιπ5 δῇ ε ὈΘΙΌΥΘ ἰΐ, ἀπά ἤθποθ 

ΜΘ ἢᾶγο, ἱπ Ηογηου, ἔγογη ἰἢ6 ποιηϊηδίϊνο ᾽Ατρείδης, 106 ἴνγο σϑηΐ- 

εἶν 6 ΤΌΓΠῚ5 ᾿Ατρείδαο ἀπὰ ᾿Ατρείδεω. ; 

Ἐρέω, ἙἘρὶο ἀπά Ιοηὶς ἴοσ ἐρῶ, [αξ. οὗἩΪὮ6 Τάτ ργεβθηΐ 

ἴμνε 304. είρω, “ἐο ἀδείατε,᾽ “ ἰο (εἰ!," ζο. Οσοηθαϊι Ἰΐπθ 76. 
Τελέεσθαι, Ἑξρίς ἀπ Ιοηΐς ἴῸΥ τελέσεσθαι, ἴαϊ. ἰηΐ. τηϊά., ἢ Ρᾶ5- 

βῖνϑ βἰσηϊδβοδιίοη, οὗ τελέω, “ ἐο ἀεσοοηερί δὴ ;᾽ ἴαι. δοῖ. τελέσω : ρΡετέ 
τετέλεκα : ἴαϊ. τηἰά. τελέσομαι : Ἐρὶς δηὰ Ιοηὶς τελέομαε : Αἰτὶς τελοῦ- 
ἀαι. ΟὈὐηβυϊῖ Ππ6 82, το πηαγκβ θη τελέσσῃ. 

᾿Οίω. Οὐηβυϊε ᾿ἴπ6 59. ' , " 

ἯΙ, οΥ ἧς, Ερὶς δπὰ Ιοηΐο ἴογ αἷς, ἀαΐ. ΡΙΌτ. ἔδπι. οὔ 186 
ἴανε 306. ΡΟΞβθβϑβίνθ ργοποῦῃ, ὅς, ἥ, ὅν, “ λὲβ,᾽ “ ἀεγ᾽ “4115. - ΟὉ- 

Β6ΙΓΥΘ ἴδαϊ (Π6 Ερὶς δπὰ [οπὶς ἐὍστη [0γ ὅς, ἢ, ὄν, ἰ[56]1 15 ἑός, ἑή, ἑόν. 

Ὑπεροπλίῃσι, Ερὶο ἀπά Ιοηἰς (ὉΓ ὑπεροπλίαις, ἀαϊ. ρίυγ. οἵ ὕπεοο- 

πλία, ας, ἧ, “ αττοραποε," “»τοιἃ οοπβάσηςο,᾽"" ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ ἰπ ἈΓΠΙΒ. --- 

Ετοπι ὑπέρ ἀπὰ ὅπλα, “ αγηι5.᾽" 
Τάχα, “ 5ο0π,᾽ “αἱ δοηιξ εατὶῳ ρετϊοᾶ." Αἀνοτῦ, ἴγοτῃ ταχύς, εἴα, ύ, 

« ϑιρῖι." β 

᾿Ολέσσῃ, ἘΡρΐα ἴοῪ ὀλέσῃ, 8 5ἴηρσ. 1 Δ0Υ. 5800]. δοῖ. οὔ ὄλλυμε, “ἐσ 
ἰο5ε," “το εἰεδίγου ;)" ἴαϊ. ὀλέσω : Ροτῖ,, νν τ τα υρ!!οαϊίοη, ὀλώλεκα : 

1 δοῖ. ὦλεσα. ᾽ 

ΤΓλαυκῶπις, ἰδος, ἡ, “ δτὶσλἰ-εγεά." (Οσηβοὶ ποίθ.)- -ΕἼΟΤΩ 

ἵμνε 300. λαυκός, "αἀὐοίαν,᾽ “ αὐϊφετῳ," ἃπὰ ὧψ, “ ἐἀε εψε." 
Παύσουσα, ἴαϊ. ρατί. δοῖ. οἵ παύω, “ ἐο ξαιιδε ἐο εεα8ε 

ἰλνβ 307. ποπβοῖς Ππ 192. 
ἢ 
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1ήπὸ 901-214. 

Μένος, εος, τό, “ «τοϊεηιεπί.,".-- ἰΟΟη0} Ππ6 108. 

Αΐ, Ἐρὶς δῃᾶ Του ἴῸΓ εἰ, “ἐΓ  -- Οὐδὲ Ππ6 66. 

Πέθηαι, ἜρΙο ἀηὰ Ιοηΐϊς ΤῸ πίθῃ, ἢ βίη. 2 δου. βυῦ)]. πηϊά. οὗ πείσω, 

“0 γῬεγϑιαιίε." ΜΙάάΙ6 πείθομαι, " 1ο οὐεν ;) 2 Δ0Υ. τηϊά. ἐπιθόμην : 3 
8ΟΥ. 5110]. πίθωμαι: 2 ῬΘΙΒ. (οἰά ξοτπι) πίθησαι : (Ερὶς απὰ ]οπῖο) πί- 
θηαι: (Αἰἐῖε) πίθηῃ. 

1ινε 308. Οὐρανόθεν, ἕα. ΟὈηΒΌΪ Πἰπ65 195, 190. 

Τανε 210. "Αγε. Οὐοηβυὶὲ Πἰπ6 62. 
Δῆγε, Ὦ βῖπρ. ΡΓ65. ἱπηρογδΐ. οἵ λήγω, “ἐο ξεα8ὲ ἔγοπι," “ἰο ἴεαυε οἵ; 

ζαξ. ξω. Τῇ ΟΟΟῸΥΒ α'5ο, [μουρῇ 1655 ΤΥ] ΘΠΕΪν, ἴῃ ἃ σα ηβι εἶν ΒΘ Π56, 

ὁἐ ἐο δἐ111,᾽) “ἰο ἀρρεαϑβε," “ἰο βίαν." ---ΑΚίπ ἴο 168 ἘΠρΡ] 5} “ ἐο ἰαψ,᾽" 
ἴ. 6... “0 αἰϊαν," δηἃ ΡΓΟΡΔΟΪΥ͂ [6 5816 ΟΥΑΙ ἃ5 λέγω, ἴπ 1Π6 

5 σα σαι οη ““ ἐο σαῖι8ε ἰο ἰϊε ἀοιῦη," ὅχο. 

Ἔριδος, δ6ῃ. 5ἰπξ. οὗ ἔρις, ἐδος, ἧ, “ Ξἰτίξε,᾽)") ““ σοπίεπίϊοη.᾽" Οὐδαβοῖε 

ἐϊπ6 177. 

Ξίφος. Οὐοηβυ]ὲ Πἰπ6 194. 
Ἕλκεο, ἘΡΙΟ δηᾶ Ιοηΐο ἴῸΓ ἕλκου, Ὁ 5Βίησ. Ργ6β. ἱτηροιδΐῖ. τη α]6 οὗ 

ἕλκω, ““ἐὸ ἀγαιν ;") ἴαϊ. ξω. (Οοπδβαὶξ Πἶἰπ6 194.)---Οἰά ἔοτπι οἵ 2 ΡΕ15. 

ἕλκεσο: Ἐρῖο απὰ ]οπῖς ἕλκεο : Αἰῖε ἕλκου. 
᾿Ονεέδισον, Ὦ 5ἴησ. 1 Δ0Γ. ἱρ6υ. δοί. οὗ ὀνειδίζω, “ἐο τε- 

{λιν Ὲ 211. »τοαείι,᾽)) “ἐο αδιιδε ;," αἴ. ἰσω. Ἑτοτη ὄνειδος, “ τεργοαοῖι." 

ΤῊΘ ϑδηβουῖ τοοῖ 18 πίά, “" ὙἹΌΡΘΓΔΓΘ,᾽) 50 {πΠᾶΐ ὁ βθϑῖὴβ ἴο 6 δι- 

ΡΠοπῖς. (Ροίὲ, Ἐϊψπιοὶ. Εογϑβοῖδι., Ὑ0]. 11., Ρ. 164.) 

Ἔσεται, Ἐὶς ἴογ ἔσται, 8 βίην. Γαΐ, οὗὨ εἰμέ, “" ἐο δε." 
᾿ἘἘξερέω, Ἐς δηὰ Ιοηΐο ἴογ ἐξερῶ, Γαΐ. οἵ ἐξειπεῖν, “10 ἀ6- 

ἴμνε 312. ίαγε ορεπὶψ." Ἠοτποῖ μᾶ5 ΟΝΙΡ {8 ἔογπὶ; θὰ ἐπ δῖε 
ὙΥΓΙ ΓΘ 5 γα. πᾶ ἃ ρεγίδοϊ ἐξείρηκα ; ἃ ρΡεγῖ. ἀπά ρυροτί. ρα585., δπὰ 

8150 ἃ Πιΐατο τη 416 ἐξειρήσεται, νεϊτ ἃ ραββῖνβ 51 σῃ ἢ σδίίοη.----ΕἼΌΓα 

ἐξ ἀπ ἐρέω. Οοηβαϊῦ τεηᾶτκβ οα ἐρέω, 11π6 76. 

Τετελεσμένον, ποτη. 5ἰηρ. ποαΐ. οὗἉὨ ρΡοτῇ. ρατγί. ρᾷ585. οὗ τελέω, “10 
α᾿οοηιρίεὴ, ;) Ταΐ. τελέσω : Ῥοτῖ. τετέλεκα : ῬεΓΐ. Ρᾶ55. τετέλεσμαι.--- 
Ετοιὴ τέλος, “απ επά αοεοοπιρ δἰιει.᾽" 

χε 218. Τόσσα, ἘΡῖο [ὉΓ τόσα, ἴτοτῃ τόσος, ἢ, ον, “80 τηαην.᾽ 

᾿ς Παρέσσεται, Ἑξρὶς ἀπά ΙΟοηϊὸ ἴῸΓ πάρεσται ; 8 5ίηρ. Γαΐ. ἱπά. οὗ πάρ- 

εἰμι, ““ἰο δε γτεδεπί."" -- Το ῃ παρά πὰ εἰμί. 
᾿Αγλαά. Οὐοηβαϊξ Ππ6 23. 

Ὕριος, σ6ῃ. 5βίπρ. οἵ ὕδρις, ἐος, ἡ, ἘΡΙΟ ἀπᾶ Ιοηΐς ἔογ ὕόρις, 

εως, ἧς Οοηβαϊξ ᾿ἰπ6 208. 

ἙΕἕνεκα, Ἐρὶς δηᾷ Ἰοῃὶς [ῸΥ ἕνεκα. 

Ἴσχεο, Ἑρὶα ἃπᾶὰ Ιοηΐς [ῸΓ ἔσχου, ῷ 5ἰηρ. ΡΓ65. ᾿πρϑυ. την άϊθ οὗ 

ἔσχω, “το ποϊά," “το εἰιεοκ," ἈποίμοΥ : ἴπ 1116 τηϊάά]θ, ἔσχομαι, “10 τε- 

ἴλπκε 9314 



δεν... 

ΠΟΜΈΒΙΟ ΟΙΟΞΒΆΚΥ, δ1᾽.9 

1ΐηπε 314-219. 

τγαιη οπε᾽ς 8εἰ[." ---οὔδεγνθ {Πππᾶὶ ἔσχω ἰ8, ἰῃ ΤΟΙ Υ͂, ΟὨΪΥ ἃ ἴοτια οἵ 
ἔχω, ἀῃά ἰΒ Τουηὰ ἴῃ 16 ργοβϑηΐ ἂπὰ ἱπηρουίθοὶ ἀἰοθθ. Αἰποηρ ἰαῖοῦ- 
ΜΓ ΟΥΒ ἰς 18 ΒΟΠΊΘΕ 658 υ56ἀ ἴῃ ἴῃ6 σθηθταὶ βἰσηϊποαίίοη οἵ ἔχω.---- 
Βογιηθα ΠΌτη (16 2 8Δ0υ. οἵ ἔχω, ΠΔΙΠΘΙΥ, ἔσχον. 

Πειθεο, Ερὶς ἂπὰ Ιοηὶς [ῸΥ πείθου, ἃ Βίηφ. ἈΥ68. ἱπιρμθύ. τηϊἀἀ]θ οἵ 
πείθω, “το μεγδιιαάε :᾽" ἴῃ 106 τη! 4}}6 πεέθομαι, “ ἰο οὗεψ." 

Χρή, “τε δελουνεδ,᾽)" ἱπῃηρθύβοῃδὶ γ Ὁ : ἱπηρογῖ. ἐχρῆν, οΟΠἢ- 
χνε 216. - Η κρτ ον πὰ 

ΤΏΟΠΪΥ ΜἹΠοὺΐ δυριηθηΐ, χρῆν, ᾽Π6 ΤΌτη ἐχρῆν Ὀδὶπρ ΥαγΘ 

ἴῃ Αἰεῖο : [αϊ. χρήσει : ἱπῆη. χρῆναι : μᾶτῖ. χρεῶν .---- ΘΙ ΓΊΟΤΙΥ, ἔγοπι χράω, 

ἴῃ 1ῃ6 5686 Οἵ “"ἐο ἀεἰίσεν απ οταοίο :᾽ ἰῃ 8, χρή (50}}. ὁ ϑεός), θαϊ αἱ- 

ὑΥ 8. υϑ6ἀ ἱπιρΘΥΒΟΠΔΙΙΥ͂ : “ἐξ ὑεἠοουεδ ;᾽ “1 15 [αἰεὰ ;᾽ “τὲ 5 περε8- 
ϑαΥΎ ;, “τ ἐξ τπεεί," ὅχο. 

Σφωΐτερον, ἀρουδβ. βίης. ποαϊ. οὗ σφωΐἕτερος, α, ον, ρΓοπογοΐπαὶ 8 }66- 
εἶν οὗ τη8 2 ρϑύβυη ἀδὶ σφῶϊ, " οΥ ΟΥ δεϊοηρτηρ ἰο ψοὰ ἔϊυο.᾽"---ϑοιπθ- 
{ἰὴ 65, 8150, ἰζ ρρθᾶγβ ἃ5 1Π6 Ῥγοποιηἶπ8] δα ͵ θοίνθ οὗ {Π| 38 Ρθύβοπ 

ἄυ8] σφωέ, “" οὕ οΥ δείοησίη᾽ ἰο ἐδεπι ἔσο, ΟΥὨ δοιὰ οὕ ἑἀεπι." ἢ 
Εἰρύσσασθαι, Ἐξρὶς ἀπά Ιοπὶο ἴῸΓ ἐρύσασθαι, 1 δοτ. ἱπῆμ. τη 416 οὗ 

ἐρύω, κε.ο ἄγαιῦ :" τοϊάἀ]6. ἐρύομαι, ““ἐο οὐδεν" (σοηβα! ποίθ) : ἴαϊ. 
ἐρύσω, Ἑρίο ἀηὰ Τρ εἰρύσω : ρμοτῖ. Ρᾶ88. εἴρυμαι, το. 

Κεχολωμένον, σου. Βίηρ. τηᾶ56. οὗ ροτῖ, ρατί. ρᾶ585. οἵ χο- 
ἴανε 317. λόω, "το ἵἴποεπϑε ; [αἴ. ὥσω : ρμετῖ. ρᾶ58. κεχόλωμαι : 1 ΔΟΥ, 

Ρ455. ἐχολώθην.----ἘΎοΙὴ χόλος, “ φαϊ!,)") “ διε, ““«ὐταιὴ." 

ΓἌμεινον. Οὐοηβυϊῇ Π1πΠ6 110. : 

᾿Ἐπιπείθηται, 8 βἰηφ. ΡΓ65. 50]. τη 416 οἵ ἐπεπείθομαι, “ἰο 

ἴανε 318. οὐεψ."-- ΕΥοῖῃ ἐπί πὰ πείθω, “ ἰο ρεγϑιαάε," ἴῃ 1ῃ6 τηϊ 6 

τε. οὔεψ." ΤῊΘ Ργθροβίτίοπ θχρῦβββθβ 1η6 δπὰ ραϊηϑθά Ὁ. 1Π6 ρϑῖ- 
Βιυδβίοη. 

Ἔκλυον, 8. Ῥίυτ. τρογῖ. ἰπαϊο., συ δογίβιῖο βισαιποαδιίοη, οὗ κλύω, 
“ὁ ἤεατ.᾽" Οὐοπβυὶ! ΠπΘ 37. 

Ἦ, Ερίςο ἔογ ἔφη, 8 βίπε. ἱἹπηροσῇ, ἱπάϊο. οἵ φημέ, “το δαν.᾽"--- 
[αν 319. Οὔβοενθ {πα ἢ σΟΠΊ65, ἴῃ τα! Υ, ἔγοπὶ ἠμί, ἃ 5δοτίθποὰ 

στὴ οὗ φημί : (μ1|5, ἡμέ, ἤς, ἠσί, ὅτο., ἱπηροτῇ. ἦν, ἧς, ἡ, ἕο. ΤῊΪΒ ἠμέ 

Δ͵ΌΒ6 ἴγοτῃ φημέ ἴῃ ἴΠ6 Ιδησύδᾶρσθ οὗ ΟΥ̓ ΠαΤῪ [ἰΐδ, ἀηᾶἃ ννὰ8 υβθὰ ἰῃ 

αυΐοκ τορϑίϊτοπ5 δίθοηρσ ἴΠ6 Αἰτο Ἡυυ [6 5. 

᾿Αργυρέῃ, Ἐρὶο ἀπά Ιοῃὶο ἴῸΓ ἀργυρῇ, ἀαΐ. βίης. ἴδτη. οἵ ἀργύρεος, ἢν 
ον, Θοηἰγαοίρα ἀργυροῦς, ἀργυρῆ, ἀργυροῦν, Ἐξ ρίο 8ηἀ Ιοηΐς [ὉΓ ἀργύρεος, 
α, ον», ΘΟΠΐΤ. ἀργυροῦς, ἃ, οὖν, “ ξἰϊνετ.᾽" --- ΟὈἠη 501} Ππ6 49. 

Κώπῃ, ἀαϊ. βίησ. οἵ κώπη, ης, ἦν “ α ἀ11. ΤΑΊΘΓΑΙΙΥ, “ ἐλς λαπάϊε οΓ 

απ {ἐϊηρ - 88, ΤΟΥ ΘΧΔΙΏΡΙΘ, οὗ ἂμ ΟδΥ, ἃ ἰογοὶ, ὅζε.---ΕἼΟα ἃ τοοῖ 

κατ΄, νν Ὠΐοἢ ἀρρΘαᾶγβ ἰῃ κάπτω, ἃπὰ 1Π6 1μαἰΐπ εαρ-ἴο. 

Σχέθε, Ἐρὶς ἴογ ἔσχεθε, 8 βίησ. 2 δοΓ, πάϊο. ποί,, τοζῃ ἔσχεθον, ἃ 



520 ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΙ ΟΘΒΑΆΒΥ. 

1ηπὸ 2319--223. 

Ροβίϊο Ἰθησίῃθηθα ἴοτιῃ οἵ ἔσχον, Ὡ δου. εἴ ἔχω. [0 8 ὈΒΌΔΙΥ διὰ 
- ΒΙογϑα, ποῦ νυ ἢ 106 τηθαπίηρσ “ἐο πανε,") Ὀὰΐ ἴῃ 1Π6 βίγθησιμῃεπθὰ 

βσηϊποδίίοη “ἐο ἠοία,,᾽ “το Κεορ 7αϑ8ι,) ““ἰο οἠεεῖ,") ἄς. Τῇ οἱ ά 

ΤΠΘΟΙΥ τηδ6 ἔσχεθον, σχέθον, ὅτα., σοΙηθ ΠΌΤ ἃ ργθβθηΐ σχέθω, Ὀυΐ, 

δΔοοογαϊηρ ἴο πιοϑὺ τ ἀθύη ΒΟΏΟ]ΑΥΒ, 1ῃ18 ργεβθηΐῦ σχέθω 15 ἃ ΤΩΒΙΘ 
Βοιίοη. (Οοηβυὶ Εἰ ἰοπάς, 1 ες. δορὶι., 8. Ὁ. εἰκαθεῖν.) 

1χνῈ 320. Ἂψ. ““Βαικ." Οὐοπβυϊ Πη6 60. 
Κουλεόν, ΕΘ ἀπά Ιοηΐς ἔογ κοζεόν, θοῦ. βίηρ. οἵ κουλεός, οὔ, ὁ, 

Ἐρίο ἂδπὰ Τοηΐο (Ὁ κολεός, οὔ, ὁ, ““α βἰεαι."" ΟὐΟηβυϊΐ γα τ 5 οα 

κολεός, ᾿ἴπη6 194, 

Ὦωσε, Ἐρίς ἀπά Ιοηΐο ΤοΥ ἔωσε, ν ἢ ἀαστηθηί ἀτορροά, 8 Βίηρσ. 1 Δ0Υ 
ἰπᾶϊς. δοῖ. οὐ ὠθέω, “1ο ἀγῖυε,)") “ἰο γιι5,") ““ἐο ἰἠτιιδὶ ;᾽) ζαῖ. ὠθήσω, 

δηὰ (45 ἰΓ “τότ ἃ ργθβθηΐ ὥθω) ὥσω. 'ῊῺΘ ΟΙΠΘΥΙ ἴθ η565 [Ὁ] 1ῃ8 

᾿ς ζαΐϊαγθ ὦσω, ΠΠΊΕΙΥ, 1 801. ἔωσα, ἃη6, ἃ5 ἴῃ 1ῃ6 ργαβθηΐ ἰηβίδῃσθ, νγ ἢ- 

Ουΐ 1Π6 διιρπηθηίΐ, ὦσα : ροτῇ. ἔωκα : ΡΕΥΓ, Ρ458. ἔωσμαι : 1 80Υ. Ῥᾶ58. 

ἐώσθην. ; 

Ξίφος. Οοηβαί Ππ6 194. 

᾿Απίθησεν, Ἐρὶς πὰ Ιοηῖς ἴοΥ ἠπείθησεν, νι δυστησηΐ ἀγορροά, 8 

βίπρ. 1 δου. ἰηαϊο. δοῖ. οὗ ἀπιθέω, Ἐξρία δηὰ Ιοηΐο ἴὉΥ ἀπειθέω, ““ ἐο αϊ5- 
οὐεῃ ;)" Γαΐ. ήσω.---Ἐτοτὰ α, Ῥτῖυ., δῃ!ὰ πείθω. 

1χΝῈ 221. ᾿Αθηναίης. ΟὐΟπΠΒΌΪ Πἰη6. 200. 

Οὐὔλυμπόνδε, “ἰο ΟἸἰψηῖριι5.)) Τά ΘΥΔ ΠΥ, “ Οἰψηιριιδ-ισατά." ἘἙΎΟΙΩ 

Οὔλυμπος, Ερὶς δηὰ Ιοῃΐο Ὁ Ὄλυμπος, ἀπά 1Π6 5 ΕΠΧ δὲ ἀθηοίϊησ 

τηοίΐοη ἰονγαγὰ, Οοηδβα! ΕΧΟυΓΒαΒ Υ. 

Βεύδήκει, Ἐρὶς δηά Ιοηἰϊο ἴΥ ἐδεθήκει, νυ ἢ δυρτηθηΐ ἀτορρθᾷ, 8 5βίηρ. 

ΡΙυροτγῖ. ἱπᾶϊο. αοῖ. οἵ βαίνω, “ἰο σο;" 1υΐ. βήσομαι: ρετί, βέθηκα: 

ΡΙυροτγῖ, ἐδεθήκειν. (Οοηβαϊ ποίθ.) 

Δώματα, δου. ΡΙΌΓ, οὗ δῶμα, ατος, τό, “α πιαηδῖοη,᾽" “απ 

αϑοάε.;"---ΕὝοτα δέμω, “ἐο ὀυιὰ ;᾽)  ροτί. δέδομα. ΑΚίπ ἴο 

δόμος, ἀπ 1Π6 1,αἰη ἀοηι-5. 
Αἰγιόχοιο. ΟΟηΒΕΪ 1π6 202. 
Δαίμονας, δοοι5. Ρὶαγ. οἵ, δαίμων, ονος, ὁ, ἡ, “α ἀεὶ, “α σοά οὐ 

φοϊίε55.᾽" --Ἰ)ογινβα ὈΥ̓͂ ΒοπΙ6 ἔγοπη δαήμων, “ ἀποιοῖηρ,᾽)) “ δι εὰ ἴηι," 

Δηἀ 1Π6Υ ΠοΙὰ 118 10 αν θθθὴ 186 ἢγβί τηθαπίησ οὗ 1ῃ6 νγνοτά, 
ΟἸμοῖβ ἀθάσοθ ᾿ξ ΠῸπι δαίω, “ἐο ἀϊΐοϊιἰε ΟΥ̓αϊδιγίδι ε,᾽" ἃ. 6.) ἀΘβιη168. 

ΝΕΙΙΠΘΥ Οἰν ΠΊΟΪΟΟΥ͂, ΠΟΘΥΘΥ, ἈρΡΡΘΑΥΒ ΓᾺΠῪ βαιβίδοϊουυ. Ῥϑυθδρβ 

δαίμων τηὰν Ὀ6 ἀκίη ἴο 1Π6 ϑαπβουὶζ ἀαηιῖη, ΟΥἩ ἀαπιαπαβ, “ἃ ΘΟΠΠΌΘΥ 

ΟΥ̓ “Ἰογά,᾽ “" πηαβίθγ." (Εἰολληῇ, Κενρίεϊοὶι., Ῥ. 204.) 
᾿Αταρτηροῖς, ἀαῦ. ρῥῖαι. πουΐϊ. οὗ ὑταρτηρός, ἄ, ἐν, βίγοηρσίῃ. 

δπδὰ ροορίίο ἔτ οὗ ἀτηρός, ἅ, όν, “ ἐπ)ωτιυιι 5," “ κωγιξεϊ. 
“τοι ἄτη, “ λαγηι," ““ηυϊδοίμο,,) ὅχο. 

Ι[χνε 222. 

ἴχνε 923. 



ῖ 

ἨΟΜΕΚΙΟ αΠΟΞΒΑΚΎ. 59] 

1ὴπε 323--.228, 

ἘΕπέεσσιν, Ἐρὶο ἀηα Ιοηὶς τ ἔπεσιν, ἀαἴ, Ρ]ΌΓ. οὗ ἔπος, εος, τό, “ἃ 
ᾶ4σογτά.᾽" 

[χνπ 394. Οὕπω, “ποὶ γεί." Αἀνθϑτθ, σοτηρουπαθα οἵ οὐ δηὰ πω. 
Λῆγε, Ἐρίο πὰ Ιοηΐσ ΤὉΓ ἔληγε, 8 βίηρ. ἱπηρογῇ, ἱπάϊσ. δοῖ. οἵ λήγω, 

“ἐ{ο τεα56 ἤτοηι.᾽""--- ΟΟΠ50}} Ππ6 210. 

Χόλοιο, Ερὶο πὰ [Ιοπὶς [ὉΓ χόλου, 56η. βίησ. οἵ χόλος, οὐ, ὁ, “ βαϊ, " 

“ ῥ11ε,᾽" ““τὐταιὴ.᾽ 

Οἰνοθαρές, γοο. 5δἷης. τηᾶ856. οὗ οἰνοδαρής, ἔς, “οπε ἤεαῦῳ 

τοῖεὴι τσῖτιε,᾽" ““α ἀγμη κατά." ΟὈΠΊρΑΓΘ 1π 1 ατίη υἵπο ργαυὶδ. 

--Ετοια οἶνος, ““τοῖπε,᾽ ἀπὰ βαρύς, εἴα, ὑ, “ ἠξαυψ.᾽ 

Κυνός, σ6ῃ. Βίησ. οἵ κύων, κυνός, ὁ, ἡ, ““α ἀορ"."---ΟΟΠΒΌ] τοι δυῖκο 

οἢ κύνεσσιν, Ἰἷπ6 4. 

Κραδίην, Ἐρὶο ἀηα Ιοηΐο Ὁ καρδίαν, ἀοου5. Βίῃσ. οὗ κραδίη, ης, ἡ, 
ἴογ καρδία, ας, ἣ, “ἐδα ἀεαγί."" Οοτηραγθ 1Π6 ϑαηβοσίς ἀσίά, (6 ατθοκ 

κραδ-ία, [ναἰΐῃ φΟΥ, σοτά-ἴ5, ἘΠ σ] ἰ5ἢ ἀεατέ, αοιῖα λαιτίο. 

᾿Ἐλάφοιο, Ερὶς ἃπὰ Ιοπὶο [Ὸγ ἐλάφου, ξοη. βίη. οἵ ἔλαφος, ου, ὁ, ἧ, 
δεᾳ ἄδεν,᾽" ΜΏΘΙΠΘΥ Πγ416, “α λατί᾽" ΟΥ̓“ δίαρ,᾽) ΟΥ̓ Γδτη816, “ἃ λὶπά."-- 

ΑΚίῃ ἴο ἐλαφρός, [,αἰΐη ἰξυ- 5, ἀπ 4150 ἐεριι5, ἱερῦτί5, πα ῬΥΟΌΔΌΙΥ, 

4150, ἴο 1ῃ6 ἀφγηιδη ἰαμίεπ, πὰ ἘΠ ΡῚ 58} ἐεαρ. 
11νΝῈ 2206. Λαῷ. ΟὈὐπβυ γουηᾶυκβ οὐ λαοί, Ππρ 10. 

Θωρηχθῆναι, 1 80Υ. η΄, ρᾶ55. οὗ ϑωρήσσω, “10 ἀτηι,,) ῬΤΟΡΘΙ͂Υ ΠΗ 

ἃ Ὀτγραβίριαῖθ ΟΥ̓ΘυΪΓα55: ἔθη, ἴῃ σθηθσαὶ, “10 αΥηι,᾽) ἀῃἃ 450 “ἐο 

αΥταν," “ἰο ἐατηεδ8 :7 [αϊ. ϑωρήξω : 1. ΔΓ. ρᾶ55, ἐθωρήχθην. μη, 
ϑώρηξ, Ἐρὶο δηᾷ Ιοπίς ἴον ϑώραξ. 

Λόχονδε, "1ο απ απιδιιδοαε.,") Αἄνοτθ, οοτηρουπαρδα οἵ λό- 
" χος, “απ απιδιιδεαάε,᾽" πὰ ὅδε, (ῃ6 Βυῆχ ἀδποίϊηρ τηο ἢ 

τοννασᾷ. Οοπηβαϊ ΕΧΟΌΓΒαΒ Υ͂. 

Ἰέναι, Ῥγ685. ἰηΓ, δοῖ. οὗὨ εἶμι, ““ἐο ρο.᾽ 

᾿Αριστήεσσιν, Ἐ;ρὶο Δηἀ Ιυηὶς ὉΥ ἀριστεῦσιν, ἃαϊ. ῬΙαΥ. ΟΥ̓ ἀριστευς, 
ἕως, ὁ, Ἐξρὶς ἃπᾶ Ιοπίς ἀριστεύς, ῆος, ὃ, “" τἢε ὑτανεδί.᾽" 1π| 1Π6 μΐυγαι 
ἀριστεῖς, Τοηἷς ἀριστῆες, “ {6 ὑταυεδὲ οἰϊεξιαῖη8." --ἰη 1ῃ686 νογὰβ ἴῃ 

εύς, σ6ῃ. ἕως, ὅτο., γΥΏΘΓΘ [Π6 υ (ἐ. 6.» [η6 αἰ σατητηᾶ, Ε) οὗ {1Π6 βίθιι "ὰ5 

ΓΑΙ ΙΘ πὶ ἀνα ἱπ 1[ῃ6 σοῦγ86 οὗὨ ἱπῆθοιίοη, [Π6 Ερίο ἰδησιαρσθ, ἀπε 50 

186 Ιοπίο ἀϊαϊθοΐξ, ἱπίγοάιοθ δπ η ἰπϑίθδα οὗ ε, ἰῃ οτάθυ ἴο φοῃῃρθη- 

βαῖθ, ΒΥ 1ῃ8 Ἰϑηρὶῃ οΥ̓́ΊΏ6 γόνα], ΓῸΓ [Π6 υ (ΟΥὙ αἰφαιηπια) {παῖ ἢ88 

Ὀδδη ἀτορροά. (Κἄάλπεν, ὁ 296, 3.) 

Τέτληκας, Ὁ ΡΕΥΒ. 5ίπρ. Ροτῖ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ δῃ υηΐδοα Ῥγ68- 
ἴκνε 338. ρηὶ ταλάω, οοπιγαοϊοὰ τλάω, “ἐο ἐπάμιγε ;᾽) ἴαϊ. τλήσομαι τ 

ῬΌΓΙ. εἰτληκα: 2 800. ἔτλην (ἀ5 {Π ἸΏΘΥΘ ὑγῈ 6 50 ἃ ργββεπὶ τλῆμε, 
ΒΟ {πο γα ἰβ ποί).--- Οὔβογνθ ἐπαῖ τλιάω 5. τδα ἰσ Δ} τθς ΒΔ ΠῚ6. 85 
τολ-μάω, απῃὰ δκίη ἴο 116 ϑαηβουῖν ἐμὶ, 1 αἰϊη, ἐοί-εταγτε, ἃ ἦ πᾶ 

850 (2) ἰαίμιΞ Ἦρθῃοο, ἴοο, τελ-αμών, τάλ-αντον. 

Χχὥ 

1λκὲ 325. 

1χνῈ 927 



δῶρ ΗΌΜΕΕΙΟ ΘΙ ΟΞ ΆΕΥ. 

1ήπε 998-252. 

Κήρ, ξ6ῃ. κηρός, ἧ, “ ἀεαϊῃ." ῬτΟρθτγ, “ ἐδε ροᾶάε5ς οὕ «δαϊῇ ;" 

δἶβο, ““ἐλε σοάάεσς οὐ ζαίε,"") Θβρθοΐδι!ν 85 Ὀγϊπρίησ υἱοβηὶ ἀθδίῃ. 
Ἠδποθ, 1Π6 “7}αἰε οὕ ἀεαιϊι,᾽" “" ἀεαιλ᾽ 1156 1, Ἔβρθοῖδη!ν τν ἤθη υἱο] επί. 

Ἐ-ΌΡΞουυβ 1Π6 αἰ ΠΈγθηςΘ οὗ δοοαηΐαδίίοη θθίνγθαῃ κήρ, κηρός, “ [αἰε,᾿" 

Βηᾶ κῆρ, κῆρος, “ἰἠε πεατί." 

Ἐἕδεται, 8 5βῖησ. ργΓ69. ἱπάϊο. ραββῖνβ οὗ 6 ουβο]θῖβ γαάϊθαὶ ργθβεηΐῖ 

εἴδω, “10 566 :" ῬΑΒΒΙγ6 εἴδομαι, “ἰο ὃ6 5εέτι,᾽" “10 τοπαμλαχίασοσο 
ΓΟΙΏΔΤΚΒ οη ἔδῃ, Ππ6 9203. 

Λώϊον, ποπη. βίησ. πϑυΐ. οἵ λωΐων, ον, σ6ῃ. ονος, ὁ, ἧ, τό, 

ἴανε 329... τποῦε ἀεδιγαὺϊε,,") ““πιογε ἀργεεαῦϊε ;" ὮδΠΟΘ, ἴῃ σΈΠΘΥΙΔΙ, 

τ δείέεγ.᾽" ἘΟΤΏΘΙ 0565 ἰδ ΟΠΪΥ 'π 1Π6 πϑυΐρθυ οὗ 1Π8 ποίη. πη δοοιβ. 

Βίησ., ΠΔΤΏΘΙΥ, λώϊζον : ἀηἃ Π6 8150 Π85 ἃ Βεεοῃᾶ σοιηραγαίϊν λωΐἕτερος, 
ὃν, ΟΠΙΥ͂ ἰπ 1ῃ6 πϑυΐθσ. Αἱ ἃ Ἰαΐϑὺ ρεγίοα, λωΐων νγυὰβ υβ6α σοηθγα 
85 ἃ σοΙηραγαῖϊνα οἵ ἀγαθός, ἀπ, ἴπ Αἴτϊο, λωΐων, λώϊον, ΕΓ σοη- 

ἰγαοῖθα ἱπῖο λῴων, λῷον : Βυροηδῖῖνα λώϊστος, οοηίγαοίοα λῷστος.---- 

ΤῊΘ τοοῖ ἀρρθδῦβ ἴο ὃ6 λῶ, “1 τοἱίί, τρϊδῖι, ΟΥ ἀεδῖτε,᾽ ἃ Ῥοτϊο. ἀδίδοι- 

ἵν σοῦ, {86 ΟὨΪΥ ἴγᾶσθ οὗ ἴῃ6 ΟἸάδυ ταᾶϊοδὶ λάω, “10 εοἰξὴ,᾽) “ἐο δὲ 
ιοἱϊπρ. 3) 

Εὐρύν, ἀοουβ. βίη. πηᾶ56. οὗ εὑρύς, εἴα, ὕ, ““«αὐἰάε,," ὶ υυϊάε-5ρτεαά,᾽ 
Ε1 ὁγχοαά. ̓ ᾽ 

᾿Αποαιρεῖσθαι, ἘΡὶς ἀπᾶὰ Ιοηΐο ΤῸΓ ἀφαιρεῖσθαι, Ῥγ65. ἰηΐ, 
ἴσα 590. τη 16 οὗ ἀποαιρέω, ἴογ ἀφαιρέω, “ἐο ἐαΐε ατοαν : ἴῃ ἴῃ 6 
γἹἀἀ]6 ἀποαιρέομαι, ἴοΥ ἀφαιροῦμαι, “ἰο αἴ αἰισαν ᾿πίο οπε᾿5 βεἰ{:" 
ἔαΐ. ἀφαιρήσω : ζαΐῖ. τηϊά. ἀφαιρήσομαι: 2 80. δοί. ΜΈΑΝΗΣ 2. δογ. 
«ἰά. ἀφειλόμην.----ΕἼοτὴ ἀπό ἀπά αἱρέω. 

Σέθεν. ΟὈΟηΒΕ] Πἰπ6 180. 
᾿Αντίον, “ἴῃ ορροδιοη ἐο0,᾽) πιδαΐογ οἵἉ ἀντίος, α, ον, ἰακαῃ δά νθτθ 8]- 

Υ, δηὰ σονδθσηϊηῃρ ἴΠ6 σϑηϊεῖνθ.-- - ΕἼ πὶ ἀντί, ἀδποίϊπρ ορροϑβιτίοη. 

Εἴπῃ, 8 βίη. 2 801. 50]. δοῖ. οὗ εἶπον. Οὐηβη] Ππ6 64. 
Δημοδόρος, ον, “ γεορῖε-ἀευοιιτῖη,᾽) 85 τϑίδυστϊησ 0 ἃ ῬγΪΠ06 

ἴων 291. {παᾶΐ στ ηἀ5. ἢΪβ ρθοόρὶθ ἄονυγῃ. (Οοηβυὶ ποίθ.)---ΕὙοτὴ ὁῆ- 

ιος, ἃπὰ βορά, ““ [οοὰ."» 
Οὐτιδανοῖσιν, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοηΐο ἴῸΥ οὐτιδανοῖς, ἀαΐ. ΡΥ. οὗ οὐτιδανός, 

}» ὄν, “οὗ πο τὐοτίϊ,᾽ “ σοισατάϊν.᾽" - τοτα οὔτις, “ ποὐοάψ,᾽" τοίδυτιηρ, 

85 ἴδ ὍΓ6ΓΘ, ἴο ἃ Τῆ6 τα οοἸ]δοϊΐοη οὗ ποδοάϊεδ ; -δανος ὈδὶΠΡ ἃ ΤΏΘΓΘ 5υ- 

ἤχ, ἃ5 ἴῃ ἠπεδανός, ὅτο.--- ϑοτὴθ ΤΏ ΚΘ -δανος ΘΟ Πότ δάνος, “ἃ 

τῇ, “ἃ Ῥτεβεπὶ,᾽" “α {ἰππρ᾽ οΓ ναῖμε." 
Ὕστατα, “{ὁγ ἐἰιε ἰαδὲ ἐπι." Ασουβ. ΡΙΌΥ. πουξ. οὗ ὕστατος, . 

ΝΕ ὩΘ2. ον, “(ἠὲ ἰαεί,» τάκθη δάνειθία!γ. ΤῊΒ ΡΙ ΓΑΙ 8 ποτα 
ὨΟΥΘ Θιηρῃδῖϊο ἔμδῃ 1Π6 βίῃ ρσοϊαΥ νου ἤν θ6θῃ. 
Λωδήσαιο, 2 βίηξ. 1 8οΥ. ορίαιῖνϑ τηϊᾶα]6 οὔ 6 ἀβροποπί γϑὺὺ λωδάο- 
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1ήπὸ 392.-2960. 

ὡκι, “10 δά τηδοϊεκέ ἰοισαγὰ οπα,᾽" “10 ἐπδεῖι,)) “10 ομίγαρε ; ἴαϊ. ἤσο- 

ααι.---- τότ λώδη, “ ἐπδιι,.) “ ομέγαρε.᾽" 

Μέγαν, ἀρουϑ. Βίηρ. τηᾶ56. οἵ μέγας, μεγάλη, μέγα, “ πιὲρ μ᾽" 
ἴανε 38... Ἵ - 

δοίεηιη. 

"“Ὄρκε“, ἀ6ου8. Βίηρ. οὗ ὅρκος, ουὅ, ὁ, “ απ οαἰ]ι." -- Ὅρκος νγὰ8 οτὶσὶ- 

ΠΆΠΥ Θαυϊνα!θηὶ ἴο ἕρκος, ἃ8 ὁρκάνη ἴο ἑρκάνη, ὁρκοῦρος ἴο ἔρκουρος, ἀπὰ 

80, Β.ΓΙ ΟΕ, “ἃ ολεοκ," ἄο., ψ ῃϊοῃ ΒΟ] 45 ὁΠ6 ἰπ ἴγοπὶ ἀοίηςσ ἃ (Ὠΐην ; 

ποθ 1η6 ἃ (ἰἰπ Ογομϑ, “16. Ὀουγη6 ἴγοπι νυ οἷ ΠῸ ἔΥΓΑΥΘΙΘΥ Γ6- 

[ΌΓΠ5.᾽ 

μοῦμαι, 1 Ὧοσ. Γαΐ. πάϊς. τηϊά 16, νυ δοίῖνθ εὐ ϑκΐνιν ὁξ᾿’ 

ὄμνυμι, οὐ ὀμνύω, ““ ἐο δισεατ ;᾽ [αἱ. ὀμοῦμαι, εἴ, εἶται. Οὐοπδαϊὲ Ππ6 76. 
1᾿νῈ ῶ384. Μά. "᾿Ἰοηβυϊῇ ᾿ἷπ6 86. ν 
Σκῆπτρον, ου, τὸ ἃ 8εερίγε.,"") (Οοηβαϊέ ποίθ οἡ ᾿ἰπ6 15.)---ΕὙοτα 

σκήπτω, ““ἰο ἰδατ τρυν,᾽) ἴ᾽10}6 ΤΘΥΩ. μανίη σ᾽ ΟΥ̓ ΠΑ τηθδηΐ “ἃ βιδ 

ἴο ἰΙϑθᾶη οῃ.᾽ 

Φύλλα, ἀσουβ. ΡΥ. ὁ ὕλλον, ουὅ, τό, “α ἰεαΐ." ἩἨἩοτΊΕΥ, Κ6 Ηθ- 

βἰοά απὰ Ηθγοάοίιβ, δἰ νανβ 1565. {6 ΡΙΌΓΑΙ.---- ΡΥΟΌΔΌΙΥ ἔγοτη φλέω, 

φλύω, βλύω, οὐὖτ δίοοπι, ἕο. Ὅο, ἴοο, {π6 1,δἰΐπ ῥοϊζμηι, οϑ5, «ἤοιοτα. 
ρζους, ἀφοῦ. Ρ]Όγ. ΟΥ̓ ὄζος νυ, ὁ, “α ὀγαπεῖι,᾽) “α {ιυὶρ,᾽" “ α 5ἤοοί."" 

«Αἰςοσοτάϊηρ ἴο ΤΠΕορῃγαβίαβ, ἵν ᾿Β ΡΓΟΡΘΓΥ {Π6 ἀποὲ ΟΥ̓́εγ6 ἔγομη νυ ῃϊοῃ 
ἃ ὈγΑΠΟἢ ΟΥ̓ Ιθαῦ βργίησϑ, ἄπϑυνθ, ὯΡ ἰῃ 115 ἴο 1Π6 1ναἰίη ποάϊπι8. 

Φύσει, 8 5ἴηρσ. Γαΐ. ἱπάν.9. δοΐ. οὗἩ φύω, “ο φτοάπιοε;"" ἴαξ, 
ἴανε 386. ούσω τ 1 8ογ. ἔφυσα.--- ἢ φύω οοπηρατο τ Βαπδοτί! δ, 
δηά {Π6 Ῥουβίδη δι, “10 Ὀ6,᾿ 85 αἷβε ἰὴδ οἱάὰ 1[αἴίη ἔμο, νἤθποθ μὲν 

μοταηι, ζμετῖπι, ἔμοτο; ἴῃ 6 ἔια5, [μαὶ υἵ ῬΙΔυΐα5, ἀπά βο; δπὰ ἰμκ. 

4150, μείιι5, ἔωπιιπι, [ωπιιβ, ὅζο.: 

Τομήν, ἃ6ο05. 5βίηρ. οἵ τομῆ, ἧς, ἣν, “ἔνι ἐγμηκ,᾽," ΟΥ “ δίμηιρ,") οἵ ἃ 

1166 ; {Π6 ρΡᾶγΐ οἵδ δίδ οαίτηρ. ΕΎοΙ τέμνω, “ ἐο ομὲ." 
ὙΒΌΝΗ Ἐρίς δπά [Ιοπὶσ [ῸΓ ὄρεσι, ἀαΐ. φἰυτ. οὗ ὄρος, εος, τό, ““α 

πιομηπίαϊη." Οὐ 1ἰπΠ6 157. ν 

Λέλοιπεν, 8 5βίησ. ρΡογῖ, δοί. οἵ λείπω, " ἐο ἰεαυε ;)" ἴαϊ. λείψω : ῥοΓῖ. 
λέλοιπα : 1 δογ. ἔλειψα : ὦ δΔογ. ἔλιπον.--- ΤῊ τοοΐ λὲπ 15 ακὶπ [0 οὐῦ 

ἴδαυε, ἰῃ 6 Απρίο-ϑάχοη ἰαεξαη, ἀπὰ Ιοοϑαηάϊο ἐεΐα. ΟΠμδηρίηρ ἰηῖο 

λικ ᾿πὨγουρὰ 16 “3 ο]1ς ἀἰαϊοοί, ἴδ ρᾶ5565 ἰηΐο 1ναὐΐη, ἀπά ὈΘΟΟΠΊΘΒ, 

ἢ 1Π6 π-βουπά, ᾿πβουίθα ἐὨγουσἢ ΘΌΡΠΟΠΥ, [16 τοοί οἔὗἉ ἐΐπᾳ-ἴιο. 
᾿Αναθηλήσει, 8 βῖηρ. Γαϊ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἀναθηλέω, “το δίοοπι 

ἴανε 386. τεσ; ἴαξ. ἥσω. Ῥτοτα ἀνά, “ ἀπειν,᾽ ἃπὰ ϑηλέω, “ ἰο 
Μοιυτίδὶ.." 

ἜΣ, δοοῦβ. βίηρ. οὗ Ργοηοαη οὐ ἐγ ρθβοη. Νόουη. νγαπεϊησ : ρθη: 
οὗ, ἄ. 

Χαλκός, οὔ, ὁ, ““ὅταϑ5 ;)) τῆοτθ ΕΠ γα γ, “ ὅγοηπζε," ἃ τηϊχίυιθ οἱ 
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1ήπε 290θ--241, 

ΘΌΡΡΟΥ δηά {ἴπ, 'ἴπ ΠΟ οα586 106 ΘΟΡΡΘΥ ἰ8 τεπάθγθα ματάθυ, δηᾶ 

Τουτηθα 1.6 οἰ ἰοῦ τηθῖδὶ υδϑὰ ὈΥ 186 φηοίθηΐβ ἰῃ 1η6 δγίβ ; Ὑν ΏΘΓΘαΒ 

οὗν Ὀγα55, ἃ τηϊ ΧΙ ΓΘ Οὗ ΘΟΡΡΘΥ ἃπὰ Ζίπο, νγᾶβ 4118 ἀπκηόννη 10 {Π6Γ1. 

Ἔλεψεν, 8 5ίηρσ. 1 80γ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ λέπω, ““ἰο ἰορ αισαν,᾽)" “" ἐο 
5ιν} οὔ," “10 τεηιοῦθ {}ι6 ουἐεγ σουεγίη᾽ Οἵ ΔῺΥ {πϊηρ ;᾽) (αἱ. λέψω : 1 
8ΟΥ. ἔλεψα. 

Φλοιόν, Δοσα8. Βίηρ. οὗ φλοιός, οὔ, ὁ, “{6 δαγκ," “τε τἱπᾶ 

γε 281. ΟΓ α ἐγεε.᾽" 
Μίν; Ἐρὶς δηᾷ Ἰοηΐο Ὁ. αὐτός Οοηβυϊί Ππ6 201. 
Ὑἶες. Οοηβυϊτ Ππ6 162. - 

Παλώμῃς, Ἐρὶς [Ὁ παλάμαις, ἀαΐ. ρα γ. οὗ παλάμη, ης, ἣν, 

κἐλὲ μαπά.᾽" ΤΑΘγΑΙΥ, "ἢ Ῥαΐηι οΓ κε ματιά." 
Φορέουσι, 8. ῬΙΌΓ. ργ65: ᾿ηαϊο. ΟΥ̓ φορέω, “10 δέαγ,᾽") “10 δαΥγ 5" Γαΐ. 

ἤσω. Α ΠΟ] ΓΔ] ΤΟΥ Οὗ φέρω, [ΓΘ]. ΘΠΗΥ ΘΠ ρΙου δὰ ποτ ΗΟΠΊΘΥ 

ἀοννπνναγ. ΘΕ ΟΌΥ βρθακίησ, Πονγθυϑυ, φορέω ἰὴ ρ}165 ἃ σοηδβίδηξ 

ΤΘρϑυϊ οι οὗ [Π6 5Γρ]6 δοϊΐοη οἵ φέρω, πὰ 5 {ΠΘΥΘΙΌΤΘ νΟΥΥ͂ οἴῃ 

υ8θ68 ἴῃ 16 5ἰσηϊβοδίίοη "’ ἐο τσεαῦ' ΟἸοΙ 65, ΔΥΤΠΟΥ,᾽ ἄζο. 

Δικρσπόλοι, ποιη. Ρ]υγ.. οὗἉ δικασπόλος, οὐ, ὁ, ““α ἀἰδρεηδε} οὗ 715- 
21.6.᾽) (Οοπδβυὶῦ ποῖθ.)---Ύοτη δίκῃ, ὁ )μιϑέϊοε,᾽" “7μα σπιεηὶ,᾽" ἀπὰ πολέω, 
πε 70 δὲ εοπυεγδαηπὶ τοίεἠι,᾽ “10 δὲ ετηρίογεά αὐοκιῖ.᾽" 

1χνε 298. 

Θέμιστας, ἀσοα5. Ρ]αγ. οὗὁἉ ϑέμις; οἸΪά ἀῃὰ Ερὶο ρσοηϊεῖνο ϑέμεστος, ἀπά 
ἢ ἩοΙΊΘΥ ἴΠ6 ΟὨΪΥ͂ ΤΟΥΤῚ ; δου. βίησ. ϑέμιστα : ἀσοι5. ρΡΙηγ. ϑέμισ- 

τας : Αἰτίο ρθη. ϑέμιτος : ἀοουβ. ϑέμεν : σοτητηοη ΟΥ̓ΘΘΚ, σθη. ϑέμιδος: 

Ιοπΐς ϑέμιος, “ἰαιν." [Ιπ 1}6 ραγαὶ, ϑέμιστες, ἴῃ ἩΟΙΉΘΓ, ἃΓΘ6 1Π 6 “56η- 

ἰοπιοε5 «τὐλϊοῖ, ἰαῦε {Π|ὼ ἔογαε οΓ ἰαιυ.᾽" ἃπια 4180 “ εχὶδεϊηρ ἰαιυ5," δῃα ““ ογ- 
ἀϊπαρεε5᾽ 1ὨΘΓΊΒΘΙ ν65.--- ῬΡΥΟΌΔΌΪΥ ἰτοπλ 116 τοοὶ ϑὲ ((ουηά ἴῃ τίθημι, 

ἄχς.), δηᾶ ἱπηρ]ν᾽ησ Βοτηθιμησ 1αϊὰ ἀοννη ἀπ θϑιδὈ] βῃδά. 
Εἰρύαται, ἙρΙο ἀπὰ Ιοπῖο ἴῸΓ εἔρυνται, 8. Ρ]υΓ. ΡοΥΐ, ἱπα]ο. 

Ρ858., ἴῃ ἃ τη ]6 886η56, οἵ εἰρύω, ἘΡὶς πὰ Ιοπίο ἴου ἐρύω, 

ΤῸΓ 106 τηθᾶπίηρ οὗ ννῃϊοῦ σοπβαϊὶ ᾿ἰη6 216. 
“Ἔσσεται, 8 5ἴηξ. ἴαϊ. οἵὨ εἰμί, Ἐρὶο πᾷ Ἰοπὶς ἴῸΥ ἔσται. 

Ὅρκος. Οὐπβυΐ Πἰπ6 9233. 
᾽Αχιλλῆος, σθη. βίης. Ὁὗ ᾿Αχιλλεύς. Οοηβυϊξ, ἃ5 ταραγβ 

ἴαν 940. 1815 ἴὍτπῃ οὐ 1Π6 σϑηίεῖνϑ, τοιηαυκβ οη ἀριστήεσσιν, ᾿ἰἰπ6 9227. 

Ποθή, ἧς, ἣν “ ἀοεῖτε,᾽)" “τορτοὶ Γ0Υ 1ῃ}:8 ΔΏΒΘΠΟΘ Οἵ ΟΠ6.᾽" 88 ἃ8 

πόθος, ἀπὰ οἵ Πασαθηξ ΟσΟΌΤΓΘΠΟΘ ἴῃ ἨΟΙΏΕΥ. 

Ἴξεται, 8 5ἴπρ. {ιΐξ. ΟΥ̓ ἐκνέομαι, “ἐο σοπιε ;" ζαΐ. ἕξομαι : Ροτῇ. ἔγμαι. 
Ὑἱας. Οὐοπηβαΐι Ππ6 162. 

Δενήσεαι, Ἐρὶο ἀπᾷ Ιοπῖς ΤῸΓ δυνήσει, Ὁ βἰπρ. (αἴ. ἱπάϊο. οὗ 

δύναμαι, “το δὲ αὐ]ε;)" [ιῖ. δυνήσομαι, Ὦ Ρ618. (οἰά ἔογηι) 

δυνήσεσαι - (ἘΡὶ΄ο δηὰ Ιοη]ς6) δυνήσεα. : (ΑἸι16) δυνήσει. 

ΤανῈ 339 

[ἀνε 241. 

. δι διόδων δ", 



ΒΠΟΜῈΝ Ο ΟἸΟΒΒΑΚΥ. ΓΝ 

Τάπε 341-245. 

“Αχνύμενος. ΟΟὨ50}1 11πη6 103. 
". 

Χραισμεῖν, 2 δ0γ. ἰηῆη. δοί. οὗ χραισμέω, “ἐν αἰά,᾽" ““ἰο διι6» 

ἴων 342. ον." ΘΕΓΙΟΟΥ βρθακίηρ, “ ἐο τοατὰ οὔ Βοτπειῃΐηρ ἀθϑίτγιιο- 
εἶνϑ ὕγονα οἢ6.᾽.---ΟΌβοῦνθ {ΠΡ χραισμέω, ἴῃ [δοὶ, ἴ5Β ποῦ υ864 ἴπ 1Π6 

Ργδϑθηΐ, θαΐ ΟΠΪΥ͂ ἰπ 16 {Ὁ]]ονν πῃ (Π]ΘΥΘΙΥ ἘΠΡΙ6) (ΟΥτΩΒ : ζυϊ. χραισ- 

μήσω : 1 80Υ. ἐχραίσμησα : ἃῃᾷ 2 8Δ0Γ. ἔχραισμον.--- 6 2 ΔΟΥ. τηυβί Ὀ6 

1 Κοὴ ἃ5 106 ἴοττα πϑαγϑϑὶ (06 τοοῖ, ἰο Ψ Ὠϊοἢ ἃ (αἱ, ἀη 1 Δ0Γ. ψ 6ΥΘ 

δἀάοά ὈΥ δῃηαίοσυ. ΤῊ ἀοτγίνδίίοη ἵγοιη χράω, χράομαι, χρηστός, χρή- 
σιμος, ἰβ ΟΙΘΑΥ Θπουρῃ. 

Εὐὗτε, Ερίς δάνϑτῦ, δαᾳυϊναϊθηΐ ἰο ὅτε, “τὐλεη."--- ΕἸ ὮΘΥ δὴ οἱὰ ἀΐά- 

ἰϑοὶ ἔοστη οἵ ὅτε, ΟΥ̓, ἃ8 ΒΟ 6 Ὠ]Κ, δη Ιοπὶς Τογτὰ οὗ οὗτε, ἴτοτὴ ὅστε, 

{|κθ ἰῃ6 1Αἰΐπ φμμπι, ΤΓΌΓΩ φαΐ. 

Ἕκτορος, πθῃ. βίης. οἵ Ἕκτωρ. ορος, ὁ, “ ΗεοίοΥ,᾽ 501 οἵ Ῥτίατη δπὰ 

Ηδοῦθα, δπὰ Ἰθδάθυ οὗ [6 το ὰπβ ἀσαϊηβί (6 ΟὙΘ6Κ8.--- ΤῊ ἔθσγη 

ΡΓΟΡΘΙΥ ἀθῃοίθβ [Π6 “ λοίάενγ- [αϑὲ,᾽) ἴτοῖῃ ἔχω, ἔξω, ἀπὰ 15 ἀρρ!ἰΘὰ, 45. ἡ 
8η δριτπθῖ, 10 ΤαρΡ ΟΥ ὈῪ ϑάρρθο ( 107): δηα αἰβο ἴο ἃ ποῖ, ἰῇ ζζεοη. 

Τατεηὶ. 

᾿Ανδροφόνοιο, Ἑξρὶς ἀηᾷ Ιοῃΐς [ῸὉΓ ἀνδροφόνου, 56ῃ. 5ίηξ. οὗ ἀνόρο- 
φόνος, ον, “ πιατ- 5ἰαιισἀετίηρ.,"-- ΕΥοτὴ ἀνήρ πὰ φόνος, “ δἰαμισλίετ.᾽" 
1νε 343. Θνήσκοντες. Οὐπδυ!ξ Πἰπ6 δθ. . 

Πέπτωσι, 8 ρΙγΓ. ρτ68. 500]. οἵ πέπεω, “ἐο [αἱὶ ;)" (αἴ. πεσοῦμαι : Τοηἷσ 

πεσέομαι: 2 δ0γΥ. ἔπεσον : ροτί. πέπτωκα.--- ᾿δἀυρὶ) οαἰοα ἔτοηι ἃ τοοῖ 
πετ, νυ νυ σἢ δοιηρᾶγθ ἴΠΠ 6 ϑϑηβοσίξ ραὲ, “ ἴο (8}},᾽) ψψῃθης6 ἔπεσον, 

ἄχε., ἂαπὰ τῃ6 ροσῖὶς ἔσῃ πέστνω. Ἦθηςθ, ὈΥ̓͂ τοαυρ] οαϊίοη, πιπέτω, 

πίπτω ; 88, ῥίπτω τοίη ῥέπω : μίμνω ἴτοιῃ μένω : γίγνομαι ἴτοτῃ γένω. ἡ 
ἜἜνδοθι, αἀνοτ, “ τοξέλιῖτι.," Οοηϑυ ΕἸχουτβαβ Υ'. 

᾿Αμύξεις, 2 βίη. Γαΐ. ἱπάϊο. οὗ ἀμύσσω, “10 ἐδαγ,᾽" “ἰο ἰαεεγαίε ;) τι. 

ξω. 
᾿ 

Τλκε 344. Χωόμενος. ΟὈπδΒαΪΈ [πὸ 46. ΐ 
Οὐδέν, “ἴπι πο τεϑρεοί,,"" δου. πῶ. ηθαΐ, οἵ οὐδείς, οι δἀνοτὺ- 

ἰδ}}ν. 
ἜΣτισας, ὦ βἷπρ. 1 Δ0Γ. ἰηᾶϊο. δοῖ. οὗ τέω, ““ἐο λοποῦ ;" Γαἱ. τέσω: 1 

- 

80Υ. ἔτῖσα : Ῥετῖ. μ455. τέτίμαι.---ΟΌΞοτν 6 δὶ τίω 15 ἐο ραν ποποῦ ἰἴ0 ἃ 
Ρδίβοῃ ; ΨΏθυθαβ τένω ἰβ δοηῆπϑα ἴο 1Π6 βἰσηϊβοδίίοη οὗ Ῥαγίηξ [ 
»τῖσε, ἕο. Οὐοηβοὶ ἐθγηαγκβ θη τέσειαν, ᾿ἰη8 42. 

11νεῈ 345. Φάτο. Οοηβυὶὶ πὸ 188. 

Ποτί, ογῖς [ῸΥ πρός, ἀπὲ τρααθηΐ αἶβο ἰπ Ηουηου, Ηθβίοα, δ. - 
Ποτί ἰ5 ακίη ἴο προτί, ἂη οἰά,, ἃηἀ ΘβρθοιδιΥ Ερίο, ἔστ ἴοι. πρός; πὰ 

προτί 15 ἰι56} ακίη τὸ τῃ8 ϑδηβουίξ ῥγαίϊ. (Οφηριε Ῥυε έιοι δε ' 
Οταίψίμς5, Ῥ. 218.) 

Βάλε, Ἐρὶο δηὰ Ιοηΐο ἴοσ ἔδαλε, δυρσιηθηΐ ἀτορροῶ, 8 βίμβ. ἄνω 
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1ὴπε 345-249, 

. 1πᾶϊς. δεῖ. οὗ βάλλω, ““1ο ἀετὶ;) Ταϊ. βαλῶ : μοιῖ. βέδληκα : 2 δ0γ. 

ἔδαλον. 
Ταΐῃ, ἀαϊ. Ββῖπρ. οὗ γαίη, ης. ἧ, ἘΡίς πᾶ Ἰοηΐο [ῸΓ γαῖα, ας, ἧ, “ {κε 

ἐτοιπα,)" “εἴλιὲ εατιλ." Ῥοοῖϊς οΥ γῆ.--- ΝΥ ἢ γαῖα ἃπᾶ αἷα Ὀερἀοη εἰμ 
ὙΧὙ611} σοι ρᾶγο5 {Π6 ΘσΥπιδη σαμ ἃηὰ “44:|, “ἃ ΘΟὈΠΙΤΥ,᾽" ἄτο.---Ποπαὶά- 

Ϊ80η σομβίἀθγβ {Π6 τοοῖ γα 8ἃ5 ἃΠοταϊησ [Π6 ΡὈΥΓΓΊΔΤΥ ἰάδα οἵ γΓηπΘβξ 
δ πα Ξυρρογῖ, ἤθηθθ 1Π8 εατίΐ ἃ5 γἱοἸἀϊησ βιοῃ. (Νεὶ Οταὶ., Ρ. 408.) 

Χρυσείοις, Ἑρὶς πὰ Ιοηΐο ΤῸΓ χρυσέοις, ἃπα 118 [ῸΓ γρυ- 

ἔδηκ 346. σοῖς, ἴτοτη χρύσεος, χρυσέα, χρύσεον, σοηϊγδοῖαα γρυσοῦς, 

χρυσῆ, χρυσοῦν, “ φᾳοϊάεη.""---ΕΤοΙη χρυσός, “ ροϊά,᾽" νΜὨΪΟἢ 15. 11{56}} 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ οὗ Ῥῃσηϊοίδη οτἱ βίη, ἴτοπὶ οἠάτῶις, ““ Βο]ά." (Ροίϊὶ, Εἰψηιοῖ. 

Ἑοτϑεῖι., νοἹ]. ἱ., Ρ. 141.) 

ἬἭλοισι, Ἔρϊς ἀηὰ Ιοηΐς ὉΓ ἥλοις, ἔτοτη ἧλος, ουὅ, ὁ, ““α παϊϊ;)" ἴῃ 
ΗΟΙΠΘΥ ΠΟΥΘΥ υβρὰ ἴο ΗχΧ ΟΥ ἰαϑίθη, Ὀὰϊ ΟΠ]Υ͂. ΤΟΥ ΟΥΠαιηθηΐ ; ΠΘΠΟΘ 

“ἐᾳ διμᾶ,᾽" “α παϊἰ-πεαά.᾽" 
Πεπαρμένον, Δοοὰ5. 5βίηρ. Ρεσί. ρατί. ρα55. οὗ πείρω, “0 Ῥίεγεε 

ἐδτοισὴ απὰ ἰἠτοισῆ ;" [αἰ, περῶ : 1 8Δ0Υ. ἔπειρα : Ὁ Δ0Γ. ἔπᾶρον : Ροτῖ 

Ρᾶ55. πέπαρμαι.----ΕὙοτὴ πεῖρας, ρορίϊο ἴῸΥ πέρας, “απ ἐεπάᾶ." 

Ἕζετο. Οὐπβαϊὶ Πἰπ6 48. 

Ἑτέρωθεν, δἀνεγθ, “{τοπὶ ἰἶε οἰλεν δἱάθ,᾽"" ““οπ ἐΐε᾽ οἰἠετ 

ἴπκε 347. οἷάθ." Οοηβυῖ Ἐχουτβαβ Υ͂. 
Ἐμήνιε, 8 5ῖηρ. πηροτῖ, ἱπᾶϊο. δοῖ. οὗ μηνίω, “ἰοταρε," “ο δειογοίδ;" 

ζαϊ. ἤσω. Α Ἰαΐθογ ἔθιτη 15 μηνιάω.--- ὙΟΙΩ μῆνις, ““τὐταιῖ." Οοηβοὶέ 
ΟΝ π6 1. : ᾿ ; 

5 Νέστωρ, 56ῃ. ορος, ὁ, “ Νεδίογ,)") 50 οὗ Νβίθαβ, απὰ Κίηρ οὗ [88 

Ῥυ]αη58. ὙΠ τοσατὰ ἴο {5 ρΡθορὶθ, Θοηβαὶξ ποίθ. 
ΡΘΗ, Ὡς αεσμηδίς, ἔς, δὴ δισεεῖ οὗ 5ρεεολ,᾽" “ βισεεί-βρεαϊκίησ.᾽" --- ΕὙΌΤῚ 

ἡδύς, "' ξισεεί,᾽) ἀυιὰ ἔπος. 

᾿Ανόρουσε, 8 5βῖπρ. 1 80Υ. ᾿πᾶϊο. δοί. ζοΥἠνόρουσε, ἀπστηθηΐ ἀτορραά, 

“τότ ἀνορούω, “"ἐο ξἰατὲ τἴρ 2.) Ταΐϊ. οὐσω.---ἘὙΟτὴ ἀνά, ““τ|»,᾽) ἀπὰ ὀρούω. 

“ἴρ πιοῦὲ φιϊοκίψ," ὅχα., αι νυ μϊοῖ σοτηραγθ {Π6 1,ατπ τιο. 
:Αἰγύς, εἴα, , “ οἰεατ-ἰοπεά." (ΟὈΠΞῸΪ ποῖθ.)--- δ τοοὶ οἵ λιγύς, 

ΠΔΙΠΘΙΥ, λίγ, ὑγουἹὰ ἄρρϑαγ ἴο οοηηθοΐ ἰξ τ ἢ οὐγ ἘΠΡῚ ἢ ἴθυτα ἐΐρ- λέ 
(ἡ. ξ., ἃ5 Ορροβϑὰ ἴο ἃ ἀξαῦψ, ΟΥ̓ ΤΟῸΡἢ 06 οὗ  νΟἷ66), 8πη4 αἰβὸ ἢ 

[86 ατϑεκ ἐλαχύς (ἐ-λαχ-ύς), πα 16 ΘΔηβουὶξ ἰαρ-ἦμι8. 
Πυλίων, σ6η. ΡΙαΓ. οὗ Πύλιοι, ων, οἱ, “ εἶα Ῥυϊατ5." (Οοηβαὶ ποΐθ.) 

᾿Αγορητής, οὔ, ὃ, ““α δρεακεῖ." ΑἸ ΒΔΥΔΗΡΌΒΥ ὈΘίΌΥΘ ἂῃ ἀγορά ΟἹ 
ῬΆ]ΪΟ ἀΒΒΘΙΩΌΙΥ. ; 

ἀν ες Γλώσσης, 5θῃ. βίην. οὗ γλώσσα, πῷ, ἡ, ““1λε ἰοηριιε., -ϑαρ- 

" Ροββὰ ἴο θ6 οὗ 1ῃ8 βᾶτηδ (ΠΥ γτἢ γλώξ, γλωχίν, “ ἀηῳ 
Ῥτολοοιἑτις, γοῖπι." 

ΝΥΝ, αν, κ  οὐννυυοννυυνυν μννννν. “ὦ ἅ... 0 .ὼ 



ΒΟΜΕΕΙΟ ομὐυνρρλαχ. -»" 

1ηηε 349--251. 

Μέλιτος, σεῃ. βίηρ. οἵ μέλε, ἐτος, τό, “ κοπεν.᾽.---- ἈΚὶπ τὸ 186 1, δια 
πειίσεο, πιοῖἰἰδ, ἀπ 1ῃ6 ἘΠ] 8}. πεὶίά. 

Τλυκίων, ον, Θοτηραγαῖίνα οἵ γλυκύς, εἴα, ὕ, “ δισεεί." 

Ῥέεν, Ἐρὶ΄ δηὰ [οηΐο ἴον ἔῤῥεεν, ἀηὰ {18 Τ0Υ ἔῤῥει; 3 δίηρ. ἱτηροσί, 
ἱπάϊς. οὗ ῥέω, ““ἐο ἤοιο :" [αἴ. ῥεύσομαι : 1 8ογ. ἔῤῥευσα : θαϊ ἰπ Αἰεϊς 
ΤΏΟΓΘ Ἀ5Ό0ΔΙΠΪΥ ῥυήσομαι : 3. ΔΟΥ. Ρᾶ58. ἐῤῥύην, αἴναγ8 ἴῃ δοίἵνϑ βἰσηϊῆ- 
οδέϊοη ; πὰ ΠΘΠΟΘ 18 Τουτηθα [ῃ6 ρΡοτῇ, ἐῤῥύηκα, “ ἰο πα τὸ “ε10 ϑίγεαπι,᾽" 
“ἐἐρ σιιδὶ..᾽" 

Αὐδή, ἧς, ἣν, ““ δρεεοῖ,." ῬΥΟΡΕΥΥ, “ἐδε υοῖοε," ποΐ 50 τηῦσἢ 186 

ννογβ ἃ5 106 υἱίογάποθ ἃπὰ ἴοπθ. (Οοηβαϊξῇ ποίθ.)--- ϑ τ ον, ἀυξ δή, 

ακίῃ ἰο ἐμ6 ϑδηβουῦὶς υαΐ, “10 ΒρΘΔΚ," (16. οἵ υ θεὶπρ ἐγαπβροβϑὰ ; 
ἃ5 ἴῃ αὐξάνω, ΜΏΘΥΘ ν᾽ Θ᾽ ἴἼΤΔ66 ἃ ΓΘΒΘΙὈ]Δη66 ((Ὠγοιρἢ 1Π6 ἐγαπβροβί- 
ἰΐοη οὗ 1η6 ν᾽ ΟΥ̓́ΞΟ) νΥ] ἢ {πΠ6 αδιτηδη τσαο8- ἐπ, “' ἴο στονν,᾽ ἄζο., ἀπὸ 

186 ΕΠ Ρ] 51} “ ἐο τσαχ.᾽ 

Γενεαΐ, πΟΙΏ. Ρ]ΌΥ. οὗ γενεά, ἃς, ἡ, Ἐ!Ρὶο ἐμὰ Ἰοπίο γενεῆ, 

ἴλνε 350. ἧς, “α ρφεπογαίϊοη,"") οἵ ψὨΙΟΏ, δοοογάϊηρ ἴο Ηδτοάοίῃ, 

{ΠΥ66 ΤηΔ48 ἃ ΟΘΠΐΌΓΥ : γενεαὶ τρεῖς ἀνδρῶν ἑκατὸν ἐτεά ἐστι (ἰϊ., 149). 
Μερόπων, 56ῃ. ΡἰυΓ. οἵ μέροψ, οπος, ὁ, “ ατίἐοιίαιε- 5ρΡεακίηρ." Τλϊοτ- 

ΑΠΥ, “ ἀϊοϊάϊπρ ἰδε πυοῖσε,)" ἱ. ε., Βρεακίησ, ϑηάονγθᾶ νυ ΞΡΘΘΟΝ ; ἀπὰ 

Β6Π6Θ, δἰννδυϑ 8η δρίἐμϑὲ οὗ τηϑθῃ, θθοδῦβθ δυζουϊαΐθ Βρθθοῖ ἰβ8. [η6 

σΠδγδοίθυβεϊο οὗ τηᾶ ἢ δΙηοηρ Δ Π)815, (Οοηβαϊξ ποίθ.)---ΕἼΟΙῚ μεέρο- 
μαι, μερίζω, “ἰο ἀϊοϊά6,,) ἀπ ὄψ, “ἐδιε υοἷσε.᾽" 

᾿Εφθίατο, ἙἘρὶο δηᾷ Ιοπὶς [ὉΓ ἔφθιντο, 8 ρ'υΓ. Βυγποοραίρᾷ 3 
ἴανε 351. ον. Ρᾶββίνθ οἵ φθίω, ““ἰο ἀδείτον" (Θοπβαϊ! ποίθ) : [αΐ. 
φθίσω : 1 Δ0Υ. ἔφθισα : Ῥοτῖ. Ρᾶ55. ἔφθιμαι : ῬΙυροτῖ. ἐφθίμην, »ΥΒΙΘἢ, 
ΠΟΥΤΘΥΘΥ͂, 8 [ῃ6 ΤΌΤΤη 8150 οἵ {Π6 βυποοραΐθαᾷ 9 ΔοΥ. ραββίνθ. (Καληδι, 
ᾧ 233,2.) [Ιη 8}1 σϑυῦβ ὑγῇοβθ σϑαυρ! οαϊίοη ρᾶ5565 ΟΥ̓ΘΥ ἱπίο πο 
ΒΏρΡΙ6 δυρτηθηΐ, {ῃ6 ἱπάϊσαϊ, ν6 οὗἩἉ [Π6856 βυποοραΐβα ραββίνϑ δου βίβ 
Π6η ἰδ τϑίαϊηβ 118 δυρτηθηΐ, 5 ποῖ ἰο θ6 ἀϊδιι σα βηθά, ἃ5 10 ΤΌΥτα 

ἔτοιη 188 ΡΙαρογίθοῦ ; {ῃπ5, ὥρμην, ἐκτάμην, ἐσσύμην, ἐφθίμην. (Βειί- 

πιάπη, ᾧ 110, π. 4.)-- Οὔβοῖνβ ἐμαΐ φθίω 15 ἴΘΓΘ σίνθη 88 180 ΡΓδβθηΐ, 

Ὀθοᾶυ56 φθένω 15 ΑΙνΥαΥ5 ἰπίγαηβι εν ἴῃ ΗΟΠΊΘΥ. 
ΟΣ, οἱ. ΟΌΒΕΤΙΥΘ, ΘΓ, {Π6 ἀἰἤδυθποθ οἵ τηθαπίησ : οὗ ῖ5 [η6 τοῖδ- 

{ἶνθ (ὅς, ἦ, ὅ), γθυθαβ οἱ ἴ5. ϑῃο εἶσ, δηὰ {6 ἀαίίνθ οὗἩ 1Π6 ργοποῦῃ ᾿ 

οὔ [86 τπἰτὰ Ροθύβοη. 

Πρόσθεν, “ δείοτε ἰπϊ5. Αἀγοτῦ οἵ {ἰπ|6. 

Τράφεν, Ἐρῖς, Ῥορίϊο, Ῥογῖο, πὰ 2] ΤΥ ἐτράφησαν, 8 ρίατ., " 
ΦΟΥ. ἱπάϊο. Ρᾶ55. οἵ τρέφω, “ἐο Ὑεαγ,," ““ἰο πετγίμγε : Ἃ7ὰἱ. ϑρέψω: 1 

8ΟΥ. ἔθρεψα : ῬΘΥ. τέτροφα : 2 ΔΟΥ. Ρ455. ἐτράφην : 1 ΔΟΥ. ρᾶ55. ἐθρέφ- 
θην.--ΒΔαἴοα] πηθαπίηρ, “ἐο παῖε {ἰιϊεῖ,," “ ἤγπι," οὐ “ δοϊϊά,» ἴμδη, Ὁ 
“το πιακὸ αἱ, “1Ἰο [αίίεη,; ἄο. Ῥοῖξ σοπηθείβ [86 τοοῦ νγίιῃ το 
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ἐάπε 251-- 67. 

Βαπβουῖε ἐγέρ, “ ἴο βαί!ς 16," δαξ ἴὲ ταί ῃθγ Θοπλε5 ἔιοτο (ἢ βᾶτηβ ἕδτηις- 
ἰγ τ τρέπω, “ ἰο ἐατη,᾽ ἀηα ἱτηρ] 165 ἐμ ἰάθα οἵ ἃ ἐμγηη, ΟΥ ἐοασι» 
ἑαϊηρ, ΟΥ̓ εοπρεαϊϊηρ οἵ ἃ. Ἠᾳιὰ : ̓ Ξ τα ἢᾶνα γάλα ϑρέψαι, “ ἰο εἰιτ- 
αἰδ παῖϊκ᾽" (Οἀ., ἸΧ., 246), ἀπὰ τυρὸν τρέφειν, “ἰο ἰμϊεϊεη οἰεεδε." (Τλε- 

ὁοτῖ, χχν., 106.) 

, Πύλῳ, ἀαΐ. βίη. οὗ Πύλος, οὐ, ἡ, “Ῥυῖοβ." (Οοηβαὶξ 
ἴχκπε 52. Σ 

ποΐρ.) 

Ἠχγαθέῃ, Ἐρὶς ἀπᾷ Ιοπΐς ἴὸγ ἠγαθέᾳ, καῖ. 5βίηρ. ἕδη. οὗ ἠγάθεος, ἡ, 

ον, ἴοΥ ἠγάθεος, α, ον, ““Λεγὺ ἀἰϊοῖπε,᾽" “ ξαοτειὶ.᾽"--- ΕΣΥοΙη ἄγαν, ἀπὰ ϑεῖος, 

“ ἀζοῖηε.᾽ , 

: Τριτάτοισὶν, Ἐξὶς πὰ Ἰοπὶο ἔοΥ τριτάτοις, ἀξ. ΡΙΌΥ. οὗὨ τρίτατος, η, 
ον, Ἰδησιτῃδηθα ἔογῃῃ οἵ τρίξος, πκ6 μέσσατος ἴογ μέσος. 

ἼἌνασσεν, Ἐρὶσ δῃὰ. Ιοπὶς [ῸΓ ἤνασσεν, δυσιηθδηΐ πανίπρ Ὀ66Π 

ἄἀγορρεά, 8 5ησ. ἱτηροτῆ, ἱπάϊο. δοῦ. οὔ ἀνάσσω, “" το τεῖρτι.᾽"--- Οὐηβυϊὲ 
{ἰπῸ 38. 

1χνὲ 358. Ὃ σφιν, κ. τ. λ. Οοηβυϊ Ἰπ6 78. 
Πόποι. ΟὈτΩΓΉΟΪ ταρσαγθα 85 8η δχοϊαγηδίϊοῃ ΤΉΘΤΕΙ͂Ὺ : 

ἔανε 354. Βυξ, ἴῃ γΘ Δ] τν, ἃ ποίη. Ρ]υΓαὶ, ἡτοτι 8ῃ ΟὈβοεῖθ ποτῃ. βίπα 
πόπος. (Οοηβυϊξ ποίθ.) 

Πένθος, εος, τό, " ατίεξ,," ““ϑοττοιυ. »-- ΟσΠαί θα] ΤΌτη οὗ ὠδδι; δα 

ϑένθος οὗ βάθος, ἀπὰ 50 Ττοτα ἂν ΒΆΙΤΩΒ ΤΟοΐ 85 πράνθν, ΜΡΌΝ οἵ 

“ἄσχω. 

᾿Αγαιΐδα, ἀοοῦβ. βίπρ. ἊΝ οὗ υὐκυλή; ἐδος, ἡ ἦν “Δολάκη. »-- ἙγοΙὴ 

᾿Αχαιός, ἄ, ὄν, “Αεὐκαπ.᾽" 

Ταῖαν, δοουδ. 5ῖπε. οἵ γαῖα, ας, ἧ, “ἰαπά," ΩΝ ἰἐν "Οομβυὶὲ 

εἰπ6 245. 

Ἱκάνει, 8 βἰῃξ. Ἀγ65. ἱπάϊο. οί. οὗ ἑκάνω, “0 δοπιε.» ἘρίοΊδηφίις 
δηθὰ ἴοτῃι ἴου ἕκω. 

,, ΤῬηθήσαι, 8 5ἴηρ. 18ον. ορΐ. ἀοΐ. οὗ γηθέω, ““ἐο δε ἀεϊὴρ ἀἰεᾶ : 
ἔαμα δ5ὅ, πο (γηθέσως τὰς εήδερεθῶς ἴο γῆθος, Ῥοτῖσ γᾶθος. 
Σαιη σαμά-ταπι, σαμάεο, ὅσο. ο. 

ΤΙρίαμος. Οοηβαῖ! ᾿ἷπ6 19. 
Παῖδες. Οοηβοϊ π6 20. 

Τρῶες. Οοπβυϊὶ 1ποΐ 52. 

Κεχαροίατο, Ἐρὶο δηὰ Ιοηΐς ἴογ κεχάροιντο, ἀπ [ἢ ΐ5, ΒΥ τοδυρῆοα. 
εἴοῃ, [ὉΥ χάροιντο, 8 ΡΙΏΓ, 2 80τ. ορέ. τη! 16. οὔ χαΐρω, “ἰο τε)οῖοε ;ἢ 

[αϊ. χαιρήσω:: Ῥετί. ν᾿ ΡΥ6Β. βίσηϊ ποαιίοη, προ ήαυ Ὁ Δ0Γ. τη α}6 
ἐχαρόμην, ἴῃ τεἀυρ!!οατίοη κεχάρόμην." Ἶ 

Σφῶϊν, σεη; ἀιι8} ΟΥ̓ σύ, -τῆθ᾽ ρΡγθῃουη οὔ 186 9ἃ ρογξβοῃ. 

ἴαπε 357. Νότη. σφῶξ (Βδογθηδὰ ουτα σφώ), θη. ἃπᾶ ἀδῖ. σφῶϊν 

Ββοσιομοὰ ἔοτιῃ σφῷν). . 

πα τυ υνν νι. ...ὄ «ριϑϑ.. ...ν 
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1ὴπε 351---268. 

Πυθοίατο, Ἐξρὶς δηα [υηΐο Ὁ πύθοιντο, 8 Ρυγ. Ὁ 8οΥ, ορί. τηϊ 8 
οἵ πυνθάνομαι, “ ἰο ἰξαγη,᾽) ῬΥΟΡΘΥΙ͂Υ, ὈΥ τη κίηρ ἱπαυ ΓΙ65 : ἔαϊ, πεύσο- 

μαι: 9 δου. τηἰᾷ. ἐπυθόμην.----Ασοοτάϊηρσ ἰο Εγηθϑιὶ δηὰ Ῥοίὶ, ακίπ ἰὸ 
πύνδαξ, πυθμήν, τι 580, 5 ΥἸ ΟΕῪ Βρθακίηρ, “ ἐο δεαγοῖ, το ἰἠξ δοίέοηι.᾽" 

᾿ Μαρναμένοιιν, 5θῃ. ἀ08]. οἵ μαρνάμενος, Ργ65. Ραγί, τηϊὰ, οὗἁ μάρναμαι, 
“0 ςοπίεπα,"" ἘΡῚς δπὰ [οπὶο ΤῸΥ μαρναμένοιν. 

Περί, ““διιρεγίου 0." ἩἨοχηογίο δᾶάνθεθ. ϑασβθαΌΘηΥ, ἃ 
φυθροβίζίοη. 

Μάχεσθαι. Οὐοπηδβυ] Ἰπη6 8. 

Πίθεσθε, ἃ Ῥίαγ. 2 Δ0Υ. ἱτηρϑυ. μη ἀ]θ οἵ πείθω, “1ο Ῥετ- 
διαί." ἴῃ 186 τη 416, “ἐο οὗεν :᾽" [αΐ, πείσω: 1 80Υ. ἔπεισα: 

Ὡ 80. ἔπῖθον : ἵπ {π6 τηΐά 16, ἔιΐϊ. πείσομαι : 2 δογ. ἐπιθόμην.---ΔΥ ΤᾺ 
πείθω, ἔπῖθον, σΟΥΩΡΑΥΘ 1ῃ6 Τιαἰίη γάο, (68. 

ΓΆμφω. Οοηβυὶ Ππ6 196. 
Νεωτέρω, ποπ,. ἀυ8], σοΙηρατγαῖν νεώτερος, οὗ νέος, ““ ψομηρεγ.᾽" 

στόν, 2 ΡΕΙ5. ἄυ8] οὗ εἰμέ, ““ἐο δ6.᾽ 

Ἐμεῖο, Ἐρὶς δηᾷ Ιοηΐς ἔου ἐμοῦ, Θγηρῃαίίς σϑηϊἶνθ- Ὅττα οἵ ἐγώ. 
ἐαριάρῃ ἀαΐ. ρΙυγ. οἵ ἀρείων, ον, ΞΘ. ονος, “' ὁγαῦετ,᾽" “ δεί- 

ἴχνε 360. 50,0» Αββίσηθᾶ 85 δῃ ἱγγθραϊαῦ οοιηραγαιίνα ἴο ἀγαθός.-τ- 
Ἐτοτα {π6 βᾶπιθ τοοῦ ὙΠ ΓΆρης, (Π6 ἤγβὲ ποίίοη οὗ σοοάπθβ88 δθίπρ 
{πᾶΐ οὗ τπηδηῃοοά,. ἀπ ὈΓΑΥΘΤΥ͂ ἰῃ ΔΤ. 

Ὡμίλησα, 1 Βίπρ. 1 Δ0Υ. 500]. ΟΥ̓ ὁμιλέω, ““ἰο α58οοἴαίε τοϊεἧ,᾽" 
“ἐο ποιά εοπυετϑε οἱεἦ, .)) Τὰϊ. ἥσω. ΤῊΘ νϑτῦ, δοοογάϊπρσ 0 

15 ἀογίναίίοη (ὅμιλος), ἀδποΐθβ, ΡΥΟΡθΥΥ, “ ἐο δὲ οἱ, ΟΥ̓ ΤΏ σογηρδην 

υὐἱεὴ α ἰατρε ἐπγοηρ,," Ὀὰΐ 16 βοοη ἰοβί {8 τηθδηϊηρ, δπα ἰο0 Κ ἃ ΤΏΟΥΘ 

ΘοπΘ ἃ] 0Π6. 

᾽᾿Αθέριζον, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοηΐϊς ἴου ἠθέριζον, (ῃὨ68. ἀυρτηθηΐ πανΐπησ θ66η 

ατορραά : 8. ρίυτ. ἱπηροτῖ, ἰηαίο. δοῖ. οἵ ἀθερίζω, “το δἰἐρὴι,᾽") “ἰο πιαῖέ 
ἑερίμ οὔ: [αϊ. ἀθερίσω, πιὰ 4150 ἀθερίξω : 1 8ογ. ἠθέρισα ἀπιὰ ἠθέριξα 
---ΡΥ θ Ὁ] ἤΠΌΓα α, »γἷν., πᾷ ϑέρω, “{ο οἱιετι ἢ," 1. 6.9, ἴο τορατγά. 

Τοίους, ἀοουβ. ΡΙΌΥ, τηᾶ80. οἵ τοῖος, ἢ, ον; Ἐρίο δηᾷ Ιοηΐα 

ἱμκε 302. οΥ τοῖος, α, ον, “ βιιεὶι.᾽ 

Ἴδον, ἘΡὶς δηὰ Ιοηΐο [ὉΓ εἶδον, (ῃ6 αἰιστηθηΐ μανίην ὈΘΘη ἀ νά 
1 βίησ. 2 δού. ἰηᾷϊο. δοῖ. οὔ εζδω, "“ἐο 8ε6.,) Οὐοπδυὶ! Ππ6 209. 

᾿Ανέρας, Ἐρία ἀπᾶ Ιοηΐο ἴῸγ ἄνδρας, ἀσου5. ΡΙ0γ. οὗ ἀνήρ : 56ῃ. ἀνε- 

2ος, Ἐρὶο δπὰ Ιοπῖς Ὁσ ἀνδρός, ὅτο.. Οοηϑοϊς Π1Π6 7. 

Ἴδωμαι, 1 5ἰπρ. 2. 80Γ. 58]. τηϊ 16 οὗ εἴδω, “10 8εε."" Οὐπϑβυϊὲ 

εππ6 203. 

1χνε 358. 

1χνε 2389. 

Γχνε 261. 

Οἷον, ἀοου8. 5βίηρ. Τη88. οἵ οἷος, η, ον, Ἐρὶς δηᾷ Ιοπὶς ἴῸΣ 
ἴμνε 365. οἷος α, ον, “ α5: -- ΟΌδβοτυθ ὑπαὶ ἤθτο, ἴῃ ρα 66 οὗ οέον., ψ6 

ΘΟ] δχρθοὶ οἷος ἦν, ΜΓ 186. ῬΓΟΡΘῚ ΠᾶΠη65 ΓΟ] οννίης Θδοῖι ἰῃ {π8΄ 
» εἰ ἄνω, Ἂ ἌΣ υὰ». 
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141πε 368--26Ό, 

Βοιηϊηδίϊνθ. ἴῃ ρῖαδα οὗὨ {Πΐβ, πόνγανοῦ, γγ6 αν 1ῃ6 το] έϊνθ τῃ ἴῃ9 

δοουδαῖϊνα, ἀδθροπάϊπρ οἡ ἔδον πὰ ἔδωμαι, ἀηὰ 1886 5υθ͵]θοΐ οὗ 1Π6 

Τοϊδεῖνθ οἰδι56, ΟΥΓἉ, ἰπΠ ΟἾΠΘΥ νγογᾶβ, ᾿ὴ6 ῬΥΟΡΘΥ ΠΆΙΏΘ, ἴῃ 1Π6 5816 

δαᾶβ8 ψ ἢ 1Π 6 ΤΟΙ Αγ 6, ΕΥ̓͂ ἃ ΞΡΘΟΙ65 οὗ αἰἰγαοϊίοη. (Κάλπετσ, ὁ 788 -᾿ 

Βεγηδπατάᾶν, Ρ. 2399, 15.) 
Πειρίθοον, ἀσοῦ5. βίησ. οὗἩ Πειρέθοος. ου, ὁ, ““ Ῥιτεποῖ5." (Οοπβα!! 

«ποΐθ.) ἶ 
“ Δρύαντα, 6005. 5Ιηξ. οἵ Δρύας, αντος, ὁ, “ γυα5." ΑΔ ομϊοῖ οὗ 1Π68 

[ρΠη6. 

Ποιμένα, ἀοαυ8. βίηρ. οὗἉ ποιμήν, ἕν(", ὃ, “α 5περπετά." Ιῃ ἃ σοη- 
Ἔγαΐ 56η56, 8|50, “"οὔδ τοῖο ζεε}8, ΟΥ̓ ἐεγι 5," τᾶ ἤδποδ ἃ Κη 15 68]}- 

εὰ “ἐὴε 5ἰερλετά οὗ ἠϊς »Ῥεορὶε,,") ποιμὴν λαῶν.---ΛΓΟΡΔΌΪΥ ακίπ ἰο πέ- 
παμαι, ῬοΤῖ. Ρ655. Οὗ ἀπυαᾶ τδαϊοδὶ ἔοττη πάω, “ἐο {εεἀ,᾽ πιὰ α]5ὸ 
ἴο πόα, ποίη, “ 5τα55,᾽" “ οάάετ,᾽" ἄτε. 

Καινέα, ἃοοΌ8. βίη. οὗ Καινούς, ἕως, ὁ, “ Οαηειι5.᾽ ΑΔ ομ οί 

εἶανε 964. οὗ 106 Τιδριῆθ. Αοοογάϊησ ἴο ἃ ᾿δΐϑυ Ἰοασθηᾶ, σεπθαβ 

τα ΟΥ̓ ΒΊΠΔΠΥ ἃ θη} 16, ὑπάθυ 1ῃ6 πδᾶῖὴδ οἵ σθηΐβ, δπὰ οδἱδιπθα 

ἤτοι Νορίσρθ ἴπ6 ργίν!]θρσα οὐ ομδησὶπρ 56Χ, ἀπα οὐ Ὀδοοϊηϊῃσ ἃ νγαῦ- 

ΕΙΟΥ͂, δΔηἃ ᾿πν ] ΠΟΥ 6. [Ἃ}ἢ 115 ΠΟ 56Χ ἢ6 ὈΘΟδΙῺΘ σαἸθυγαϊθα [ῸΓ 

Πὶβ υδ]ου, ἰῃ 1ῃη8 σοηΐοβέ συ 1(ῃ6 Οδηίδεγ5. Οὐκπδηῖι 106 σοτηηθη- 

ἰαΐοτβ οἡ ὙΊΓΡΊ, ΖΞ Ἀ., υἱ., 448. 

᾿Ἐξάδιον, ἀοουβ. βίης. οἵ ᾿Ἔξάδιος, ουὅ, ὁ, ““ Επχαάϊιι5,᾽)" ἃ με οὗ 1ῃ8 

Τρ μ. 
᾿Αντίθεον, ἀΟΟ5 5[ηδ. Οὗ ἀντίθεος, ἡ, ον, “ ἐφιαὶ ἰο ἐΐε σοΐ58. [Ιὴ 

ΗοΙΊΘΥ, ἃ 508] δρίἐῃθὲ οὐἤ[Ἡ ἢθίΌοθβ, ἃ3 ἀἰβιεπσυϊθηθα ΤῸ βίτεηρίῃ, 
ΤΏΔΗΪΥ ὈδδυΐΥ, ᾿ἄτο.---ἘΥΟΓ ἀντί ἀπ 9ϑεός.. 

Πολύφημον, δοουβ. Βίησ. οὗ Πολύφημος, οὐ, ὁ, “ Ῥοϊψρλεπιιξ," ἃ 
ΘὨϊοῦ οὐ ἴμ6 Πιᾶρῖτηδο, δηᾶ Ὀτοῖῆου οὗ Οήθιβ. (Οοηϑοῖ ποίθ.) 

Θησέα, δοουβ. Βίησ. δ Θησεύς, ἕως, ὁ, " ΤἈεδειις,᾽ 50η οὗ 

ἴχνε 366. ΖΈδουΒβ, δπὰ Κίησ οἵ Αἴβθηβ. Ἠδ νγἂβ 88 ζτ δὰ οὗ ΡΙτὶ- 

τῃοῦδ, δηᾶ αἰἀδα ἢϊπ ἴῃ ἢἷβ οοηΐθβί ὑγἢ 1η6 Οδηΐδιτβ. 

Αἰγείδην, ἀσουδβ. βίηρ. οὗ Αἰγείδης, ὁ». ὃ, ““5οη οὗ ΖΈρεις,᾽" ἃ ραΐτο- 
υἷα ἀρρα!]αἴϊοη οὗ ΤἬΘΒΘαΞ.--- ΕἼΤ Αἰγεύς, ἕως, ὁ, “ ΖΕ σειι5.᾽" 

᾿Επτιείκελον, ἀ06 88. Βίηρ. τηᾶ56. οὗ ἐπιείκελος, ον, “κε. --ΈΤοΙη ἐπέ 

ἃπὰ εξκελος, “{ἰἀε." 

᾿Αθανάτοισιν, ΕΡὶΞς ἀηὰ ΤΙοηϊς ἔογ ἀθωνάτοις, ἀξ. ΡίαΓ. οὗ ἀθάνατος, 

ἡ, ον, ἃ, ἴῃ ἸΔΊΟΥ νυ 6 ΓΒ, ἀθάνατος, ον, “"ἱπιπιοτίαὶ.᾽ Τη 186 Ρ]ΌΓΑΙ, 

ἀθάνατοι, “ἰδέ ἱπιπιοτίαϊ5,᾽" ἂῃ Θρί[Ποὲ οἵ [Π6 σοάϑ. 
Κάρτιστοι, ἘρῖΘ ἀπά Ιοηΐς ἴοτ κράτιστοι, ποτη. ΡὈΙΌΓ. οἵ κρά- 

1χνε 266. : Ρ ἐς ταν “ 
τιστος, ἢ, ον, ἂἃῃ, ἰβοϊαϊδα βυρεταίνα ἔγοτη κρατύς, “ ὀταυε, 

“ ξΙγοΉρ." “πιρλίῳ.,""-- - ΟΟΠ 5.1 Τϑιηδυκβ οη κάρτερος, ᾿ἷἰπ6 178. 
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1ήηπε 206θ--271. 

Κεῖνοι, Ἐρὶς δηᾶἃ Ἰοπῖὶο [ῸΓ ἐκεῖνοι, πὸπ Ῥ]ΌΓ. οἵ ἐκεῖνος, ἐκείνη, 
ἐκεῖνο, ἕο. Κεῖνος ἰ5 1:6 808] ΓὍττα Ὀο᾿᾿ ἴῃ ΗΟΠΊΘΙ δηὰ {π6 Αἰιὶς 

ΡΟΘίβ : “ΖΞ ο]Ϊς κῆνος : Ὠοτὶς τῆνος. 

᾿Επιχθονίων, ποτ. Ρ]υΓ. οὗ ἐπεχθόνιος, ον, “προτὶ ἐλια εαγιἢ,)) “ εατίὰ 
ἐψ.᾽"-ἰ ΕΤτοῖὴ ἐπί, ἀπὰ χθών, “ εατιὶ.᾽" 

᾿Τράφεν. Οοηβϊε Πἰπ6 251. 

ἜἜσαν, ἘΡὶς ἃπά Ιοπὶο ἴον ἧσαν, ἴπΠ6 αὐστηθηξ μανίηρσ θΘΘη 

ἀτορροά, 3 ρΙ]υγ. ἱπηρογί. ἱπάϊο. οἵἉ εἰμέ, “το δε." 
᾿Ἐμάχοντο, 8 Ῥ]υγ. ἱπηροτῇ. ἱηαϊο. τὶ 4416 οὗ 6 ἀθροποπὶ γοτὺ μά- 

χομαι, “ἐο ἤρλι." Οὐοπβυϊ Πἰπθ 158. 

τὴ Φηρσίν, ἀαϊ. Ρ]υτ. οὗἉ φήρ, φηρός, ὁ, ΨΠοἸὶς ἴοτ ϑήρ, ϑηρός, ὁ 
σπκεᾳ εὐἱἱὰ οτεαίμγε." Τὶ (Π|6 Ρ]ΌτΑΙ, φῆρες, “ ἐλιε Οεπίαιιτ 8." 

(Ὁοηϑυϊ: ποΐθ.)}) Ηθρποβ {Π6 1, αἴΐη βεσα. 
᾿ρρεσκῴοισι, Ἑ!ρὶς ἀηὰ Ιοπὶς [ῸΓ ὀρεσκῴοις, ἀαϊ. ΡΪυγ. τηᾶβο. οὗ 

δρεσκῷος, ον, “ ἀιοειϊἴτιρ᾽ ὁπ ἐδ πιοιιπίαἴη8." ΜΌΓΘ ἨΓΘΓΑΙΥ, “ ἰψίτιρ᾽ ΟἩ 

, ἔλα πιοιιπίαϊη5.᾽"-- ΕΟΕἼΟΤΩ ὄρος, “α πιοιιπίαϊη," ἀπ κέω, κείω, κεῖμαι, 

“Ἔἐρ ἰἴ6.᾽" 

᾿Ἔκπάγλως, “τη α ἰετγὴβε πιαηπεν,᾽" “ 7τἰρ με." Αἀνοτῦ, ἤτοτα 
ἔκπαγλος, ννῖῃ τοραγὰ ἴὸ ϑνΒ]σἢ σοηΒ]: ΠἰπΘ 146. 

᾿Απόλεσσαν, Ἐρὶς δπὰ ροθδίϊς, ὉΓ ἀπώλεσαν, ἴῃΠ6 δυστηθηξ Πανὶ 
Ὀδοη ἀτορρθά δπὰ ρϑηῆυὶὶ Ἰθησίμοπϑᾶ : 8 Ρ]ΌΓ. 1 δου. ἱπάϊς. δοῖ. οἵ 

ἀπόλλυμι, “42) ἀεδίτου :᾽ Ἃαϊ. ἀπολέσω, φῬοδίϊο (ΘΒρϑϑία!ν Ερὶς) ἀπὸ- 

λέσσω : 1ο «ἰὸ ἀπολέω, Αἰ ἀπολῶ : ρετῖ. ἀπολώλεκα : 1 8δοΥ. ἀπώλεσα, 

Ροοδίϊς (Ἔβρθοίδ!ν Ερὶο) ἀπόλεσσα.----ΕὙΟΤὴ ἀπό ἀπὰ ὄλλυμε. 
Μεθομίλεον, Ἐξρὶο ἀπά [δηΐο ῸΓ μεθωμέλουν, 1 5ίπρ. ἱηρΟΥΓ. 

ἴανε 269. ἱπάϊο. δοί. οἵ μεθομιλέω, "““ἰο α5ϑοζίαίε «οἱ 1 Τυϊ. ἥσω.---- 
ΕΊοτη μετά ἀπά ὀμίλεω, ν»ἱτἢ τοραγὰ ἴὸ νυ Ποῖ σΟΠΒ0} 11π6.26]1 

Πύλου, σοη. οἵ Πύλος, ου, ἡ. ΟὈΟπδυ]ῖ Ππ6 262. 

Τηλόύθεν, ““ποπι αὔαγ." Αἄνοτθ, οοτηρουπαδα οὗἉ τηλοῦ, 

ἔνα 370. α[ατ,᾽" ἀπά 1Π6 Β ΠΧ ϑὲν, ἀδποίίηρ τηοϊίοη Ττοτη ἃ ΥΡΌΕΣΙ 

Οσοηβαυϊε ΕΧΟΌΓΒΕΒ Υ. 
᾿Απίης, 56η. 5έησ. ἴδιη. οὗ ἄπιος, ἡ, ον, “ ἀϊδίαπι,᾽") ““[αΥ' αιραν.᾽ 

(Οοηβυῖϊ ποῖ.) Ῥτοιὴ ἀπό. 
Ταίης, ξ6π. βίηρ. οὗ γαίη, ης, ἧ. Οοηβαϊί Ππ6 248. 

Καλέσαντο, Ἐὶς δηὰ ρορίϊς (Ὁ ἐκαλέσαντο, 8. ῬΪΌΓ. 1 Δ0Υ. ἱπᾶϊα 

τηϊ 16 οἵ καλέω, “ἰο εαἱὶ ;᾽" [αἴ. καλέσω : Ἑρὶς ἀπὰ ροσῖϊο καλέσσω: 3 
'80Γ. ἐκάλεσα, Ἐρῖο πὰ ροερίία καλέσσα : 1 8ογ. τά. ἐκαλεσάμην, Ἐρῖς 
δηῃἀ ροβϑίιο καλεσόμην πὰ καλεσσάμην.----ΥΟΒΔΌΪΥ ακὶπ ἴο κέλ-ομαι; 
δηἃ σοί ΠΥ το 1Π6 οἹὰ 1,Αἰϊπ εαἰ-ατε, ἃπὰ ΤΠ ρ] 58} σαὶ. 

1λκε. 271. Μαχόμην, ἘρΡῖο δηὰ Ιοπίο ἴοσ ἐμαχόμην, 186 κἀφίδας, 

ἴχνε 2607. 
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ὁ 11πὸ 911-218. 

μανίησ Ὀδθὴ ἀτορραᾶ, 1 βίη. ἱπηρογῖ, ἱπάϊο. γηϊἀἀ]6 οἵ μάχομαι, “ ἃ 
ἤσλι." Οὐοηβυϊὶ ᾿ἰπ6 158. 

Κείψοισι, ἴοΥ ἐκείνοις. ΟΟΠΒ0Ϊ Ππ6 266 

Βροτοΐ, ΠΟΙ. ΡΙΌΓ. οἵ βροτός, οὔ, ὁ, ““α πιοτίαἱ πιαπ, ᾽ Ορρο- 

{πνε 972. Βαᾶ ἴο ἀθάνατος ΟΥΎ ϑεός. Οἴδη οσοὺτβ ἴῃ Ηοτηθυ, νυ ἢ ὸ 

ΔΙπιοβὲ δἰ αΥΒ 565 ἴζ 85 ἃ βυθβίδῃινθ.---ἀκίη ἴο μόρος, μορτός, 
]μαἰϊῃ πιοτὶ, τποτβ, ἃπὰ ϑ'δηβουὶξ πισγὶ. 

᾿Επιχθόνιοι. ΟΟμΒΌΪ: Ππ6 266. 
Μαχέοιτο, Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐο ἴῸΥ μαχοῖτο, 8 5ἴπσ. ργ65. ορέ. τη 16 οὗ 

εαχέομαι, ἘΡὶς ἀηᾷ ΙΟΠ]Ὸ [ῸΓ μάχοματι. ΟὈΟΠΒΟΪ Π1π6 188. 
11πὲ 2318. Μεῦ, Ερὶς δηὰ Ιοπὶς ἴῸΓ μοῦ. 
Βουλέων, Ερὶδ δηᾶ ΙΟἠΪδ Ὁ βουλῶν, σθῃ. ΡΙ0Υ. οὗ βουλή, ἧς, ἧ, 

“ ρομγιδεῖ,᾽" “" αὐοῖοσε.᾽" 

Ξύνιεν, Ἐρὶα δηὰ Ιοπὶς [ῸΓ ξυνίεσαν, 8. ΡΙΌΓ. ᾿ΤτηροΓῇ. ἱπᾶϊς. δοί. οὗἁ 

ξυνίημι, “10 ἰἰδίεη ἰο." ΞΘΘΙΓΙΟΊΥ βρθακίησ, “ ἐο βεπά,,"" “" ὀυῖη δ, ΟΥ̓ 

“κεἰ ἐορείμετ, ;" ΤηθίδρΠΟΥ ΔΙ, “ἐο ρετοεῖυε, ἤξεατ, ἰϊξίεηι ἰο0,᾽ ἄο.; τιϊ. 

ξυνήσω : 1 801. ξυνῆκα : Ῥεγί. ξυνεῖκα : ἱτηροτίδοϊ ξυνίην, ίης, ίη : ἀι 8] 

ξυνίετον, ιέτην : ΡΙΌΓΑΙ ξυνέεμεν, ἔετε, ίεσαν, σοπ᾽γδοίθα -ἐεν. 

Πείθοντο, ἘΡΙα δηὰ [οπὶς ἴοσυ ἐπεέθοντο, 8 ΡΙυΓ. ἱπηρογῖ. ἱπάϊο. τη 16 

οὗ πείθω, “ ἐο Ῥεγδιαάε ;᾽" ἴῃ 1ῃ6 τη! 416, “ ἐο οὐεψ.᾽" 

[“νε 314. Πέθεσθε.ς Οὐηβυὶὲ Πἰπ6 259. 

ὝΜμμες, ΖΕ οΙ ΘΟ αηὰ ΕρΙο [τ ὑμεῖς: 
Πείθεσθαι, ργτεΕ5. ᾿ἰηδη. τηϊ 416 οὗ πείθω, ““ἐο Ῥεγδιιαάε ;᾽" ἴῃ 1Π6 τηϊᾶ- 

416, “ἐο οὐεψ.᾽" 
ἼἌμεινον. ΟὈΟη501} 11π6 110. 

᾿Αποαίρεο, Ἐρῖο δηᾷ Ιοηΐο ἴῸγ ἀφαίρου, Ὡ 5ἴηξ. ΡΓΕΒ. ᾿ΠΊΡΘΥ 
ἴανε 516. τη ἀ]6 οὗ ἀποαιρέω, ἴογ ἀφαιρέω. ΟὈΟΠΒ0Ϊ Π1η6 161. 

Κούρην. Οὐοπδβυϊὶ Πἰπη6 98. 
Ἔα, 3 βΒῖπσ. ΡΓ6Ξ. ρου. δοῖ. οὗ ξάω, “ ἐο ἐἰεἰ,᾽" “ἰο ρεγηνὲ ;" 

ἴλκε 316. ζαϊ. ἐάσω : 1 801. εἴασα. 

Δόσαν. Οὐοπηδυϊὶ Ππ6 162. 

Τέρας. ΟὈηΒΟΪ Π1π6 118, 
Ὑἷες. Οὐοηβυϊὶ Πἰπ6 162. 

11ΝῈ 217. Ἔθελε, ῶ βίηρ. Ργθβ8. ἱτρϑυ. οὗ ἐθέλω. Οοηβοὶ ΠΠπ6 112. 
'Εριζέμεναι, Ἐς, Ἡοτίο, πὰ ΖΕ Ο]1ο ἔοτ ἐρέζειν, ῬΓ65. ἱπῆη. οὶ, οὗὅἁ 

ἐρίζω, ““ἰο εοπίεπὰ :" (αἱ. ἔσω.---ΕἼΟΤΩ ἔρις, “" οἰγύζε.᾽" 

Βασιλῆϊ, Ερία δηὰ Ιοηὶς ἴογ βασιλεῖ, ἀαϊ. Ξβἰησ. οἵ βασιλεύς, ῆος, Αἵ- 

τὶς ἕως, ὁ, “α ἀϊηρ." Οὐπβϊζ ΤΟ τ ΚΒ οη ἀριστήεσσιν, ἰἰπ6 227. 

᾿Αντιθίην, “ἴηι ἀϊτεοί ορροϑδιίον ; ἃν. ; 5. ΤΙ ΟἿἹῪ Βρθακίηρ, 

ἃ δοουβ. ἔυπη. οἵ ἀντίδιος, ἡ, ον, “" ορροσίηρ ὕοτοῖ ἐὸ [οΐοε " 
- Ὑομὴ ἀντί, πὰ θέα, “ ἔοτεε.᾽" 

- 
ἴαχε 918. 
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1ήπε 219-284. 

Ομοίης, Ἐρίο ἃπᾶ Ιοῃΐο [ὉΓ ὁμοία: θη. 5ίηξ. ἔθη. οἵ ὅμοιος, ἡ, ον, 

Ερὶο ὅπὰ Ιοπὶς [ῸΓ ὅμοιος, α, ον, “ εἐφιαὶ,᾽" ““{ἰκε ἰο. --᾿ ῬΎοτη ὁμός, ἡ, 

ὄν, ““οπὲ απὰ {6 5απιε.᾽" 

Ἔμμορε, 8 5ἰηφ. 2 Ροτῇ. ἱπάϊο. οὗ μείρομαι, “ἰο οδίαϊγι 48 οπε᾽ 5 ῬοΥ- 

ἐϊοη τ Ὁ ΔΟΥ. ἔμμορον τ 2 Ροτί. ἔμμορα. Οὔδοῦνθ ἱπᾶΐὶ οἵ {μ15 2 ροσί. 

{86 τϊγὰ ρϑύβοη, ἔμμορε, ΔΙΟΠ6 Οὐ ΘΌΓΒ, ΔΠ ἃ ΘΥΘΥῪ ὑνΏΘΓΘ 88 ἃ ρϑγίθοι 

ἰπ πιθδηΐησ. ΤῊ 8 ρἱυγ. ἐμμόραντι, Ὠοτῖς (ῸΓ ἐμμόρασι, ἰβ αυοίθὰ ἱπ 
Ἠδβυουϊυβ νἱἢ 1ῃ6. ἱπιογργθίαιίοπ τετεύχασι.---- ῬοΥῇ, Ρμᾶ55. εἴμαρμαι. 
ΟὨΪΥ ἃϑ᾽ ἂμ ΠΏΡΘΙΒΟΠΔΙ, “ἐς 15 αἰϊοιἐεἀ,.)) . ε., ἀδογθϑά ὈΥ ἴδίθ : ροσί. 

Ρατί. ρ458. εἰμαρμένος, ἴῃ 6 ΓΘ ΠἾΠ6 Οἵ νν Ὠΐοἢ ἀΡΡΘΑΥΒ ἃ8 ἃ ποῦηῃ, θυϊ 

15 ἴῃ τϑδ! εν δ] ριῖοα], ἡ εἰμαρμένη (8εῖϊ. μοῖρα), “" {λαὲ τοὐιίοὴ, 8 αἰϊοιεἀ,᾽" 
“ ἀεδέϊηψ." 

Σκητοῦχος, ον, “ 8εερίγε- εαιῖηρ.᾽) ΕΤΟΙΏ σκῆπτον, ἴΟΥ σκῆπ- 

τρον, “α 5εερίτε,᾽" πᾷ ἔχω. 

Κῦδος, εος, τό, ““ φίοτψ," “}ἀπιὲ,᾿ ““ τεποιρη,᾽) ΟΥ̓́, ΤΏΟΤΘ ΤΓΘΕΙ͂Υ, “ ἀϊρσὴ 
οἴπεε." ' 

11νὲ 380. Κάρτερος. Οοηϑαὶὶ Ππ6 178. 
Τείνατο, Ἐριο δηὰ Ιοπῖο [ῸΓ ἐγείνατο, 8. βίησ. 1 80Γ. πάϊς. τη 16 

οἵ γείνομαι, ροεῖϊο ραββίνϑ (Ὄττη ἔγοπι οὈ8ο]θῖθ δοίίνθ γεένω, [ὉΓ ννῃ οί 
Ἰαϑὶ γεννάω ἰ8 ἴῃ '86. [ἢ [Π6 ράᾶββίνθ, “ἐοὸ ἐὲ εηρεπάετγε," ““ἰο δὲ 
ϑογη;") ἤθῆδθ γεινόμενος, “οὁη6 ἐδΐιαὶ 15 δοτη ;᾽) οἴνθη οσσυϊτίης ἴῃ Ηο- 

ΓΏΘΓ. ἴπ ἴΠ6 1 Δ0γ. τη 16 ἰἴἢ ἢὰ8 δὴ δοιίνθ βἰσπιβοδιίοη, {Κ6 γεν- 

νάω, “ἰο ὑερεὶ,,)") “1ο ὑτγῖπα ῥοτιὶ.᾽" -- ΟΌβουνθ {πᾶϊὶ γένω ἰ5 1ῃ6 σΟΠΊτΠΟΠ 
τοοῖ οὗ γείνομαι ἃη γίγνομαι. ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ {Π6 οἱά 1,δἰπ [ὈΥΠῚ, φέπο, 
Ὑ ἰ ἢ ΒΌΡρΡΙ 65 σεπεὶ ἴὸ σίσπο. 

Τχνε 381. Φέρτερος. Οὐπβαϊὲ {1π6 169. 
Πλεόνεσσιν, Ἐρίὶα ἀηά Ιοηΐς [ὉΓ πλέοσιν, πᾶ {18 ΤῸΓ πλείοσιν, ἀαΐ. 

Ρίυγ. οἵ πλέων, Ὠδυΐ. πλέον, ἴογ πλείων, παυΐϊ. πλεῖον, οΘοτηρατγδίίνθ οὗἁ 
πολύς.--- Ἠοϊποτ, Κ Ἡθϑβίοα, υ568 πλείων οἵ πλέων, 85 ἢΐ8 ὙΘΙ56 ΤῸ 

4υΐτεβ, ἀπά 80, αἷβο, πλείοσι ἀπ πλεόνεσσι. 

11 ΝῈ 279.᾿ 

Παῦε, ἢ βίησ. ργ65. ηρογαῖ. δοῖ. οὗ παύω, “ἐο σα"586 ἰο οεα86.᾽" 
ἴλνε 385. Ιῃ 1ῃ6 τηϊΔα]6, ““ἐο σαιι86 οπε᾽8 8εἰ[ ἰο σεαβ86,᾽"" ἴ. 6.) “16 

σεα5ε.᾽" 

Μένος, εος, τό. Οοηβαϊέ Πἰπ6 103. 

{ιν 383. Λίσσομαι. Οοπμβυὶὶ Πη6 18. 
Μεθέμεν, Ἐρίς, ΖΞ οἸῖς, ἀηὰ Ποτίς [Ὸγ μεθεῖναι, 2 80Υ. ἰπῆπ. δοῖ. οὗ 

μεθίημι, “ἰο ἰαψ αϑἴάε :᾽ ἴαϊ. μεθήσω : 1 8Δογ. μεθῆκα.---ῬΊοτα μετά πὰ 
ἴημι. . 

ἝἜΡρκος, εος, τό, “απ ἱποίοϑιτε,," “ἀεάρε,,") “ξεπεε,᾽)" “τραἱ!.᾽" 

ἴανε 384. Ηδεπορ, πηθίδρἢῃ τί Δ}, πῃ ἤεπσε, οὐ ἰεἤεδηδε, “ α ταπιρατί.᾽". 

--Ετοτὰ ἔργω; οἹὰ (Ὅτ οἵ εἴργω, “ἐο ἵποῖοξε," “ἰο διμὲ ἴη." Θοιῃ-: 
ὙΓΨΦ0Έ : 



δ84 ΗΟΜΈΕΕΙΟ ΘΙΙΟΞΒΑΒΥ. 

71άπε 384-291. - 

ΡᾶΓΘ 1ἴη6 ϑδηβουῖζ αγο, “10 ΘΟΥ͂ΘΥ,") ““Ἃ1ἢο 5Ευϊξ 1η,᾽ δπὰ (6 [411 

ατο-εο. : 

Πέλεται, 8 5ἴησ. ργ68. ἱπάϊο. οὗ 186 ἀδθροπθηΐ πέλομαι, “ἐο δε." 

Ηδηςθ, πέλεται ἰ5 ΘΓ δαυϊναϊθπὶ ἴο ἐστέ. ὙἼῊΘ οτσίπαὶ πηθαπίηρ οὗ 
1ῃ6 νϑτὺ 5, “""ἐὸ δὲ ἴπ πιοίϊονι,,"") Ὀὰϊ 1815 ΒΘΘΙὴβ ἴὉ0 ἢαυθ Ὀδθη βοοῃ Ἰυβ 

--- Δ δοίῖνθ ἔΌΓΠ πέλω ΟσΟΌΥΒ, γΠΪΟἢ 15 τη ΠΟἢ 1655 γεαυδπί ᾿μΠδΠ 

πέλομαι.---ΑΚίη ἴο πάλλος. 
Πολέμοιο κακοῖο, Ἐρὶο ἀηὰ ΤοΠϊο [ῸΓ πολέμου κακοῦ. 
1χνε 386. Κρείων. ᾿ ΟὐπΒυΪ Ππη6 130. ᾿ 
1λνε 2386. Γέρον. νοο. βίη. οὗ γέρων. ΟΟΠΒΌ} Ππθ 26. 
Μοῖραν, ἀοουϑ. βίηφ. οὗ μοῖρα, ας; ἧ, ῬΥΟΡΘΥΙΥ͂, “α ρατί,᾽) ἃ5 ορροβοά 

ἴο {Π6 σ»Ο]6 : {6 1Π86 ρατὲ ΟΥ̓́Ρατίψ ΝΥ ὨΪΟὮ ἃ ΤηᾶΠ ΘἤΟΟΞ65, Ἔβρθοῖὶδὶ- 
᾿ν ἴῃ ΡΟ 165 : ἀραὶϊπ᾽, 116 βατγέ ΟΥ̓́Ῥοτίϊοτι ΜΥὨΙ ΟΝ 8115 ἴο 9Π6 : ΠΘΠ6Θ, 
ὉΠΘ᾽5 ““ρογίίζοπ τη {{6,᾽) “ἰοἱ,᾿ “αιε,,) ὅχα., ἃπιἃ 50, αυ θη Δ Υ, οὗἁ 

“δαὶ τολϊοὶι ἐς οπεὶ5 ἀπε," ““ἐδαὶ τοἰιελι ἐ5 τὶρ πὲ ἀπὰ ““Μεηρ." Ἦθησο, 
κατὰ μοῖραν, “τίρλεῖψ.᾽" 

Ἔξειπες, ΕΡρὶς ἃπα [Ιοηΐς [Ὁ εἶπες, Ὦ βίῃησ. 2. 8Δ0υ. ἱπάϊο. δοῖ. εἶπον, 

εἶπες, ἄτα. 

11κῈ 387. ἜἜμμεναι, Ἐρὶς, ΖΕ ο]ς, ἀηὰ Ῥοτῖὶς [ῸΓ εἶναι. 

Κρατέειν, Ἐρὶς ἀηὰ [Ιοπὶο [ῸΓ κρατεῖν, ΡΓ65. ᾿πῆῃ. οἵ κρατέω, 
“ ἐο δεατ ταῖς οὐετ : ἴαϊ. κρατήσω : ΡετΤΐ. κεκράτηκα.----ΕὙΟΤῚ 

κράτος, “ Ξἰγεησί," “ταιρὴϊ," ἄκο., τῃ6 οτρσίπαὶ τηθᾶπίηρ οὗ 186 νϑτὺ 

Βανίπρ θ6θη "“ἐο δε βίγοῖρ, πιϊρίμῳ, γροισεν[μἰ.᾽" 

Πάντεσσι, Ἐς ἀπά Ιοηΐς ἴοΥ πᾶσι, ἀδΐῖ. ρΙυ τ. οὗ πᾶς. 

Σημαίνειν, “ο γτεδοτῖδε,᾽" (αἴ. σημᾶνῶ, Ἰοπὶς σημανέω: 1 

ἴμινε 389. 8ο0Γ. ἐσήμηνα.---ΕἼοΙῃ σῆμα, ““α 5ῖρπ," “α ἰοζεπ," ἄα. 

Πεέσεσθαι, ζαϊ. ἴῃ, τη ἀ]6 οἵ πείθω, “ ἐο ρεγδιιαάε :᾽ ἴῃ (86 τη! 16, 

πείθομαι : ζαϊ. πείσομαι, ““ἰο οὔεψ.Ἶ ἷ 
᾽᾿ίω. Οοηβυϊ Πἰπὸ 89. 

11νε 290. Μίν, ἴοΥ αὐτόν. 

᾿ Ἀἐχμητήν, δοσιβ. βίησ. οἵὗἩ αἰχμητής, οὔ, ὃ, “αἰ τραττίοτ." Οὐοπβυϊέ 
εἶπ 155. ; 

Ἔθεσαν, 8. Ῥ]ΌΓ. 2 ΔοΥ. ἱπάϊο. δαί. οὗἩ τίθημι, “ἰο πιαζε ;᾽ ΠΓΘΓΑΙΥ, 

“0 γίασε," ἃ. 6.7 ἴο Ρίασθ Ὀδθίοτθ ἐπ8 δυύεβ οἵ 8]}: ἔυϊ. ϑήσω : Ροτί. 

τέθεικα : ῷ 80Υ. ἔθην. 

Αἰέν, ρορεϊς ἔοττα ἴῸγ αἰεί, πε σγμθη ἐῃ6 ᾿αβϑὲ 501186 15 ἴο Ὀ6 

ΒὨοτί. 

1χκε 288. 

᾿ Τοὔνεκα, ““οἡ (πὶ5 ἀσεοιηὶ." Οοιηρουπαρᾶ οὗ τοῦ ([ῸΓ τού- 

[ἄν 991. του) ἃῃᾷ ἕνεκα. 

Προθέυυσιν, 8. ρὶυτ. ργ65. ἱηάϊς. δοῖ. οὐ προθέω, οἱά ταῦ! 8] ΤὌΤΤΩ, 

ΉΘΠΟΘ ΘΟΙΏ65 προτέθημε : [ΟΠ ΟΠ]Υ͂ Ο166 ἴῃ ΗΟΙΓΘΓ, ΠΑΙΗΘΙ͂Υ, ἴῃ 108 



͵ 

ΟΜ ΒΕ, ΟΙΌΒΒΆΚΥ, 595 

11πρ 291--299, 

Ργοβθηΐ ραββϑέϑθ, "20 φίυθ οηξ ἐμ τίρὴ ἴο ἀο ἃ {πίηρ,᾽ “ἐο ἰεἰ,," “ἰο 
Ῥετγπιῖ!.᾽" 

Ὀνείδεα, ἀοουβ. ΡΥ. οὗἉ ὄνειδος, εος, τό, “ αὖιι5ε,," “ ἀϊδρταοεζμὶ εαὶ 
“«ἰπιπῖο5,᾽ ἘΓΡὶΟ δηᾶ Ιοηΐο [ῸΓ ὀντ'δῃ.---ΟΟΠ 50] τη κβ οἷἱ ὀνείδισον, 

ἀπ 211. υ 
Μυθήσασθαι, “ἰο εἱἱἱεγ." Οοιραϊὲ Πἰπ6 74. 

Ὑποθλήδην, ἀἄνετῦ, “ ἐπίοεττιρίιηρ.᾽" Ὑγ6 μᾶνϑ ρίνϑη (ἢ 15 
δάνϑυ ἢ6τΘ (Π6 Β᾽ σηϊπιοαίίοη τηοβὲ ΘΟΙΏΓΤΊΟΩΪΥ δβϑίσηθα ἰο 

δῖ, δηὰ ἃ ἀθίδηβθ οἵ ψῃΙΟἢ ΤΠΔΥ Ὀ6 5θθη ἰῇ Ηδθυπθ᾽Β δηποίδιϊοηβ οα 

1Π6, ρΡγαβεηΐ ραββαῦθ, δια 4150 οἵἱ 1]., χίχ., 90θ. Ηρθιτηδπη, ΠΟΎΘΥΘΥ, 

ΘΟΠίΘΠα5 [0Υ ἃ γ τν αἰ δγοπὶ ἱπίογργοίδιίοη (Οριιδα., Υ.. ἢ. 305). Αο- 

οοτάϊηρ 0 {18 ἸΔίτο ΒΒ ΟἷδΥ, {86 ἔθ ΤΘΔἢΒ ῬὈΓΟΡΘΙΥ͂ ΠΟΘ “ὃν 
τὐαῃ Ὁ σατιέϊοη,᾽" “ὩαΥΉΪΉ,," ΟΥ̓“ Τέρτοο ,᾽" ἴ. 4.,) ΜΔ ἃ “ τσατπῖηρ᾽ 
αἷγ.᾽" 

κλπ 298. Δειλός, ἤ, ὅν, “ οσοιυσἀϊν," “ἃ ΟΣ ̓ 

Οὐτιδανός. Οοηδβα!έ Π1πθ 291. 

Καλεοίμην, 1 Βίησ. ρῥγ65. ορί. μᾶ58., Ερὶσ ἀπά Ιοπὶς - καλοίμην, 
ἔγοση καλέω, “ἰο οαἰϊ. Οὐοηβαϊᾷ Πἰπ6 270. 

Ὑπεέξομαι, 1 5βἰης. ζαϊ. ἰηάϊο. τηϊἀ 16 οὗ ὑπείκω, “ἰο ψιεϊά," 
“ἐ9ο ρῖυε ιτσαν,᾽, “10 σοπερίψῳ :᾽ αἴ. ὑπείξω, πὰ 150 ὑπείξο- 

«αι.---ΕἼοτὴ ὑπό ἀπά εἴκω, “ἐο ψιειά.᾽ 5 
Ἐπιτέλλεο, Ἐριο δπὰ Ιοπίς ἴου ἐπιτέλλου, 2 Β'πσ ΡΓ6Β. ἱπη- 
Ρεγαΐ. μηἰά. οἵ ἐπιτέλλω, ““ἰο εὐπιπιανιά,᾽) ““ἰο φίυε ογάεγς ἰο.᾽ 

ἨΟΙΊΘΓ 0565 186 τηϊά]6 νοὶοα οἷ {158 γϑυῦ, ἤΘσΘ, 'π [6 5βᾶῖη6 56η856 

85 1Π6 δοίίνϑ : [υϊ. ἐπιτελῶ : ρου. ἐπιτέταλκα : Ῥεγῖ, Ρ455. ἐπιτέταλ- 
ἀαι.--: ΕἸ ἐπέ δῃᾶ τέλλω, ἢ} τοσατὰ τὉ ἡν ῃ]οῖ Ιαβὲ σοηβα! Π1π6 25. 

Σήμαινε, ἃ 5ἰηρ. ΡΥ65. ᾿ῆρΡΘυ. οὗ σημαίνω, “(0 γτεδοτίδε.᾽" 

ἴλνε 390. Οοηδβυὶῦ Πἰη6 289. 

Πείσεσθαι. Οὐοηδβαϊί ᾿ἰπ6 289. 

᾽Οΐω. Οοπηβυϊῇ Π1π6 59. 

αν 297. ᾿Ερέω. Οοπβυϊέ Πἰπ6 76, 
Φρεσί. Οοηβυϊᾷ 11πΠ6 δ. 
Βάλλεο, Ερὶο ἀπά Ιοῃ]Ὸ [ῸΥ ΓΤ Φ βίηρ. Ργ65. ᾿τσρϑυ. τηϊα]6 οὗ 

βάλλω, ““ἰο εαδί,") ἄς. Οὐοῃδβυϊἐ ποίθ, ἃπᾶ 8130 11π6 δ2. 

Σῇσιν, Ἑρίο ἂπὰ Ιομΐς [0γ σαῖς, ἀαΐ. ῥ᾽ αγ. ἤδη. οὗἩ (88 ροββθβϑβῖῦθ 
σός, σή, σόν, “ἐἢψ.Ἶ ᾿ 

Τππε 298. Οὕτοι, “ποί, τηἀεεά," ῬΤΟΙΙ οὐ ἀπᾶ {6 6ποιτἶο το 
Μαχήσομαι. Οοπδβυὶϊὲ Πἰπ6 168. Ὁ Ἡ 
1χνὲ 299. Τῳ, Θποὶ τς (ὉΓ τειν, ἀαίϊνο βίησ. οἵἉ τὶς. τ 

᾽Αφέλεσθε, Ἑρὶς ἀπ Τοηῖο [ὉΥ ἀφεΐλεσθε, ἰῃ8 δυστηθηΐ Ππανίηρ θ6δπ 

ἀτορροά, 2 ῥΙΌγ. 2. δογ. ἰηάϊο. τηϊά. οὔ ἀφαιρέω : ἴαϊ. ἀφαιρήσω : νογῖ 
ἀφήρηκα : 2 δογ. ἀφεῖλον .----ΕἼΟΙΩῚ ἀπό ἃπᾶ αἱρέω,. ᾿ 

χανε 292. 

[πε 294. 

11νῈ 295. 
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1ὴπε 800-809. 
Θοῦ, ἀαΐ. βίηρ. ἴξιη. οἵ ϑοός, ἤ, ὁν, “ δισί{!.᾽.-ΡΓΟΌΔΌΥ Ἰτότα 

ϑέω, " ἐο γμπ.᾽ 

.- Φέροις, ἢ 5ἰη. ΡΓ65. ορί. δοὶ. οὗ φέρω, “10 ὅεξατ αιραῳ :᾽ [αἱ. 

ἴαμα 80]: οἴσω : ρΡετί. ἐνήνοχα: 1 ΔΟΥ. δοῖϊ. ἤνεγκα : ὦ ΔΟΓ. ἤἦνεγκον. 

᾿Ανελών, 2 ΔΟΓ. ρατί. δοῖ. οἵ ἀναιρέω, “ ἰο ἑαζε ἱ;},᾿ “το ἰαζε ὦ» απά 
φατγῳ οὔ," {κ8 1Π6 1,Αζη ἐοϊϊο : ζαϊ. ἀναιρήσω, ὅχο.---ΕἼοτη ἀνά, “ τ," 
δηὰ αἱρέω, “το ἐαϊε."" 

᾿Αέκοντος, δβθῃ. βἰπσ. τηδϑ6. οἵ ἀέκων, ἀέκουσα, ἀέκον, Ἐρὶς δηᾷ 

Ιοηϊς ὉΓ ἄκων, ἄκουσα, ἄκον, ΝΥ Οἢ Ἰαβὲ 15 1η6 ΑἸτο ΤΌΓΓΩ : “ ὠηπισεϊ - 

ἴπρ,᾽" “᾿αραϊπϑὲ ἐλε ιεσἱἱὶ.-αετοπι α, ρ»γῖο., πὰ ἑκών, “ εοἰἰϊπηρ." --Εκών 
ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο 06 ακὶῃ ἴο0 ἕκας, “ αατ," ἀπὰ {π6 16θα οὗἉ ἀϊδίαηοβ νυ] ἢ 

115 1ᾳϑί σαυσίθ5 νυ ἢ 10 ἢὰ5 ρᾶββϑά ουὐϑυύ, ἴῃ 186 ἀδγίναϊνθ, ἰηΐο {δὲ 

οὗ Βθραγδίίοῃ, ΠΔΠΠΕΙΥ͂, “πε ὃν ̓ ϊπιδεῖ "5 “πε ἔογ μϊπιδεί [,, “ εαοὴ οὗ 
πὶ οιῦη αοοοτά." ΟὈΙΏΡΑΓΘ ἑκά-τερος, ἕκα τ-τος, μὰ ΟΌΓ ἘΠ] 5} εαοὰ. 

ἜἘμεῖο, Ἐρὶς δηὰ Ιοπΐς ἴοσ ἐμοῦ, Θιῃρῃδίϊς σϑηϊῖνα οἵ ἐγώ. 
1χνε ϑ02. "γε. Οοπβυὶὶ Πη6 62. 
Πείρησαι, Ἐμρὶο ἀπά Ιοπὶο ῸΓ πείρασᾶι, 2 5ἴη. 1 ΔΟΥ. ἱπΊΡ6Γ. τϊά- 

416 οἵ πειρἄάω, ““ἰο πιαῖε ἐγίαὶ : ζαϊ. πειράσω, Ἐξρὶς ἀπὰ Ιοπὶο πειρήσω. 
Μαρἢ ΠλοΓΘ ἔγθααθητν, μουν υ συ, υβϑὰ ἃ5 ἃ εἰ. Ῥοπαηξ, πεεράομαι, αι. 

πειράσομαι : Ροτί. πεπείραμαι, απ Ερὶς ἀπὰ ἰυηὶς πεπείρημαι.--- ῬΎΟΙΝ 
πεῖρα, “ ἐγίαὶ." 'ΤῊΘ 1μδτῖῃ ἀπὰ θαυ θυ τοοὶ 15 φρεσὶ, ἃ5 Του Πα ἴῃ ρεγίξιις, 
Ῥεγιοιίιιτι, σΟΠΡΕΥΊΟΥ, ὅχα. ; δηὰ {Π15, ἀραῖη, 586 Π15 ἴο ΠαΥ͂6 ἂπ ΔΗ ΠΥ 

ἴο 1ῃ6 ατϑεκ περί, ἀπὰ 1ῃ6 ϑαηβουῖξ ραγὶ, ἴῃ {Π6 }Γ ΥΆΓΘΥ 5 σηϊβοαῖίοη 
οὗ “ σοϊηρ ἐϊινοιρσὴ," “ »ιεγοῖηρ," “ δογίηρ,," ἴ. δ.7) ἴὰι ΟΥΘΓ ἴο τπᾶκ8 

1} ἐγταὶ οὗ ἃ ἰην. 

Τνώωσι, Ἑϊρὶς Ιδησίμοπβα ἴοττα οὗ γνῶσι, ὃ ὈΪΌΓ. 2 ΔΟΙ. 580]. δοῖ. 
οἵ γιγνώσκω, ““ἰο Κποιο :" ἴαϊ. γνώσω, ὅχο. : ἢ 8οτ. ἔγνων. Οοηδιὶς 
᾿η8 199. 

[κκε 800. 

Αἶψα, “ 5οοπ," “ φωῖοκχίψ." Αἀγοχῦ, ΤΥ ἴῃ οἴμοσ ροείξ, 

ἴανε 803. ἃ ΠΕΥΘῚ 568 ἴῃ ΡΓΟΒ6. 

Κελαινόν, ποιῃ. βίησ. πϑαΐ. οὗ κελαινός, ἥ, ὄν, “ δἰαεῖ," “ἀατᾷ " 

Ροριΐο ἴῸγ μέλας, μέλαινα, μέλαν. ---- Κμέλας 5 Ὀδαη ἀββυτηθᾶ ὈΥ 
Βυϊιτηᾶπη 85 ἴΠ6 οοτητηοη ταάϊοδὶ (ογιὴ οὗ κελαινός ἀπὰ μέλας, ἀπὰ 

ἴῃ 1815 νὰν 1Π6 δυϊάθπὶ οοππηθοϊίοῃ Ὀεΐννθθη ἴΠ6 ἧνῦο ὑγοσὰβ ΤΠΔΥ Ὀ8 

Βα βίο ΟΥ̓ Θχρ]αἰπθᾶ. (1 εχὶὶ., Ὁ. 3577, εὐ. ΕἸΣλ1.) 

᾿Ερωήσει, 8 5Βίησ. ζαΐ. ἱπάϊο. δοΐῖ. οἵ ἐρωέω, “ ἐο ξίτεαπι,᾽" “το ἤοισ :" 
ἴαϊ. ήσω. ΤῊ Ἰᾶϊθηξ ἰάθα ἀρρϑᾶγβ ἴο Ὀ8 ἐμπαΐ οἵ ἃ φμΐος διιγϑίϊπρ ζοτιὴ; 
δ Π66 1Π6 Βιθδίηϊνθ ἐρωή, ἀοτῖνοα ἔτοτῃ ἰΐ, γθίδυβ ἴ0 ΠΥ φεῖοζ, υἱο: 

ἰεπὶ πιοίῖον.--- Ύοτι ῥέω, “ ἰο ἥσιρ ;)) ακὶπι ἴο δώομαι, “ ἐο τιιδὴ.᾽ 
Δουρί, Ἐρὶς ἃπὰ ροείίς (ῸΥ δόρατι, ἀαΐ. βίησ. οἵ δόρυ, “α ϑρέεατ." 

ἔθη. δόρατος : Ἐρὶς ἀπὰ Ιοπῖο, δούρατος ἃπὰ δουρός : ἀδΐ. δόρατι : Ἐρὶσ 

ΞΟ συν θυ νι 

“κω νων μὰ σοι ταν. ον ωνκδανος υϑρο 



- ΠΟΜΕΕΙΟ ΟΠΟΒΒΑΚΥ, 591 

Τήηὲ 803-306. 
δηΐ Ιοηΐς, δούρατι πὰ δουρί, Αἰτὶο δορί, διο., ““α δρεατ." ῬΙΟΡΘΙΥ, 

[6 νοοάθηῃ ρᾶγΐ, ΟΥ̓ Πᾶπά]6 οὗ ἃ βρθᾶσ, Ὀὰυϊ σϑπϑυδιν υβοὰ οἵ τ 8 

γγΠ0]6 νγυθᾶροῃ.--- ϑυρροβθα ἴο σοπη6 ἔγομι δέρω, “ ἐο γεπιοῦε {δ μεν 
ἐουένηρ οἵ ἃ {1 ,᾿ ἀπ ἤΘΠΟΘ δόρυ Μ1}} τηθᾶῃ, ΒΓ ΟΟΥ, “ἃ δρεαγ- 

ἀαπάϊε, νυϊλἢ 1η6 δατὰ ἑαζεη οἱ ἴτοτὴ ἴ1ῃ6 νυοοὰ.᾽ 
᾿Τώγε, “{ἰέ56 ἐτσο,᾽ οοτηρουπαθά οἵ τώ, ποίη. ἀπ] οἵ ὁ 

ὅδε 804. τό, δῃηὰ {Π6 ᾿᾿ πη της ΜΝ ΗΙδΙς γε. Ι 

᾿Αντιθίοισι, Ἐρὶο ἃπὰ Ιοηὶς [ῸΓ ἀντιδέοις, ἀαΐϊ. Ρ]υγ. οΥ̓ ἀντέδιος, ἡ, 
Αἴῇ, α, ον, “ ορροδῖηρ." -- τοια ἀντί ἀπὰ βιά. Οοπδαὶϊς ᾿ἴη6 278. 

Μαχεσσαμένω, Ἐξ ρὶς ἴὉΥ μαχεσαμένω, πομλ. ἀπ] 1 801. ρατί. τα ἀ]6 
γ[ μάχομαι, “ὁ Ἄσοπίεπά :᾽" 1αϊ. μαχέσομαι, Ἐξρὶς μαχέσσομαι : 1 80 Υ. 
ἐμαχεσάμην, Ἑρίο ἐμαχεσσάμην.---ΟΟπδβαξ ΠἰπΘ 168. 

᾿πέεσσιν, Ἐρὶο ἃπὰ Ιοῃΐο ἴοτ ἔπεσιν, ἀαΐ. ΡΙαΓ. οὗ ἔπος, εος, τό, “α΄. 

ἐσογά.᾽" ; 

᾿Ανστήτην, Ερὶσο ἀπά Ιοπὶς ἴὉΓ ἀνεστήτην, 8 ἀχα] ὦ Δ0Γ. ἰῃ- 

[αν 806. αἀϊς. δοῖ, οἵ ἀνέίστημι, “ἰο ταῖδε τ ;,) Ὀὰϊ 2. Δ0Υ., ρΘτῖ. δοί.» 

ὅἄχο., “10 ατῖδε :᾽ ἴαΐ. ἀναστήσω : ρετί. ἀνέστηκα, ““1 5ἰαπὰ μι :᾽) Ὁ ἃογ. 
ἀνέστην, “1 ατοδ6.""--- ΕἼΟΙὴ ἀνά δηά ἵστημι. 

Αὔσαν, Ἐρὶο δηὰ Ιοηΐο ἔογ ἔλυσαν, 8 ρΙαγ. 1 ογ΄. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ λύω, 
“ε1ο ἀϊδϑοῖυε," "το ὀγεαῖς μ :" ἴαΐϊ. λύσω : μετ. λέλυκα : 1 80Γ. ἔλυσα. 
---Οτρίηδὶ βση βοδίοη, ““ ἐο ἰοοδὲ :᾽" ακίη, {πῃ υθίοσθ, ἴὸ 1π6 1,αἰίη ἐμο, 

ἃπα Ἐπ] 5 ἰοοδε. 
Ἃ ᾿Αγορήν, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοπὶς ἔοΥ ἀγοράν, δοουβ. 5ἴηρ. οἵ ἀγορή, ἧς, ἡ, 
[ῸΓ ἀγορά, ἄς, ἡ, “ απ αδϑεπιῤϊῃ.""---ΕἼότη ἀγείρω, “ἐο οοἰϊεοὶ ἐορεἰλιεγ.᾽" 

Νηυσίν. Οὐοηβαϊώ ᾿ἰπ6 12. 5 

Κλισίας, ἀοουβ. ΡΙυγ. οἵ κλισίη, ης, ἡ, Ερὶς ἀηὰ ΤἸοἠϊᾷ [ῸΓ 

ἴανε 806: κλισία, ας, ἡ, ““α ἰεπὶ.᾽" --- ΟΥ απ! τηθαπίηρ, ““α ρίασε ΓοΥ 
'ψίηρ ἀοιση οὐ τεοϊϊπῖπο,᾽) ἵτοτη κλένω, “ἐο τεοϊϊπε ;," ἰΏ8η, ἃ ἡμμεὲ ΟΥ̓ΔΗΥ͂ 

δἰϊσὶι ἀιοοι ἐσ, ἀϑοὰ ἃ5. ἃ ᾿θιαροσγαυΥ ἀνθ}! ηρσ- ρίαοθ. [ἢ ΗθοιΏΘΓ, 

1686 κλισίαι αἴθ οἵ ἔννὸ Κιπάβ : 1. ἘῸΓ 086 ἴη {ἰτη6 οἵ ρΡΘ806 : {Π6 ᾿μυέ5, 

ΟΥ̓ οοίς, ἴῃ νυ ίοἢ μογάβιηθη ραβϑϑᾶ [ῃ6 πίρῃϊ, Βουσηΐ 8.6 16 ἀσαίηϑβὲ 

ΤουΡἢ ννθαίμϑυ, ἀπά Καρί 1Πἰγ βίοσθβϑ ΤῊΪ8 βίη! οαίοη οὗ {Π6 ἴθ τη 
18. αϑαδ!ν ΤΟὰπὰ ἴῃ 1886 ΟἀΥΒΒΘΥ ; Ὀὰΐ ἴπ {π6 ΠΙΔἃ ΟὨΪΥ οποθ (χυ ὶ., 
509). 2. ΕῸΓ 086 ἴῃ νγαγ : ἀπίβ, ΟΥ̓ σοί, πῃ γνὨΙοι 1η6 Ὀδβίθσοιβ ᾿ἰνϑὰ 

ἀυτγίης Ἰοης βίθρεβ. ΤῊΐβ ἰ8 [Π6 0808] β' σηϊβοαιίοη ἴῃ (Π6 Π|8ἀ, ἀπὰ 
θϊ 5ϑίάομι οΟΟΌΓΒ ἴῃ 1η6 Οὐγββθύ. ΤΉΘ56 νγαγτ- δ Π5 σοτγοβροηἀθα 
ἴῃ ἐμϑὶ Γ 58 ἴο οὐΐ {ἰπ6η-ἰθηΐ5, πα, ἰῃ τγαηβιαἰΐϊησ, νν6. 681} {Ὠθῖη, ἃ8 
ἃ τηδίζου οἵ οσυβίοτη, ὈΥ 1Π6 πᾷη6 οὗὨ “ἐεπίς ;᾽᾽) θαϊ ἰδ ἀΡΡΘΆΓΒ, Γγογὴ ἢ)., 
Χχίν., 448, δεῳ., {πᾶν ἸΠΘῪ 6γΘ οὗ ννοοὰ. Ἠδποθ, 8180, 8ἢ ΔΙΤΩΥ͂, ὑὴ 

Ὀτθακίης ὑρ, ἀἰὰ ποῖ βίγίκθ 16 κλεσίαι δηᾷ (18 Κ6 {Π6 πὶ ἀννδῦ, θυ 

θυγποα 1Π6 πὶ οα 1ἴπ6 βροῖ. (Οά,, νἱϊ!., 601.) ΤῊΘ κλισίαι 8}} ἰοσοίῃϑι 
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ὴ 11πὸ 806-911. 
(ουτηθὰ ἃ σάπιρ. διιοηρ {Π6 Ροβί- ΗΟΙΏΘΥΟ Ὑυ τ] 6.5 {π6 ννασὰ σκηνή 
Δ ΠῚ ὋΡ ᾿ἰπβίϑϑε, ἂἃπᾶ κλισία τοτηδϊ θὰ ἴῃ 156 ΟΠΪΥ δἃΙηοηρ ἴΠ6 ροσίβ. 

Ἔπσας, Βριο ἀῃηὰ ρορίϊο ἴοσ ἔσας, 866. ΡΙΌΓ. ἔδτη. οἵ ἐΐσος, ἐΐση, ἐΐσον, 
(ογ ἔσος, ἡ, ον, “ εφιυαϊὶ." (Οοηβαὶξ ποίΐθ.) 

χανε 907. Ἤϊε. Οοηβαϊξ Π1π6 47. 

Μενοιτιάδῃ, ἀαϊ. βίηρ. οὗ Μενοιτιάδης, οὐ, ὃ, “6 5οπ οὗ Μεπαίιις, 

ἃ Ραίσοηυτηϊο οὗ Ῥαΐϊσοοϊῃβ. Μαποίίαβ, {Ππ6 ἐδ ΠΥ οὗ Ῥδίσοοϊ υβ, νγὰβ8 

80ηὴ οὗ Αοΐοτ, ἀπά οπα οὔ ἴπ6 Ατροπδυΐβ. (1|., χὶ., 7608.) 

Οἷς, ἀαΐ. ΡΙατ. οὗ [Π6 Ροβββββίνβ ὅς, ἥ, ὄν, [ῃΠ6 ΕρΙο δηά [οηἱο [Όστη 

ἴον ψνΒΐοἢ 15 ἑός, ἑή, ἑόν, “ κῖ5,᾽ ““ἢετ.᾽ 
ἝἙτάροισιν, ἘξΡὶο πὰ Ιοπῖο ῸΓ ἑτάροις. ΟΟπΞΟΪ 1π6 179. 

“Αλαδε, “ἰο ἐΐε 5εα.) Αἀγνοτρ, σοπηρουπάρᾷ οἵ ἅλς, “εἶξε 

: ἴανε 808, 5εα,᾽" ἀῃὰ δε, “ ἐοισατά." Οὐηδβ! ΕΧΟΌΥΒαΒ Υ͂. 

Προέρυσσεν, ἘΡΙο πὰ ΙΟΠΐο [ῸΓ προήρῦὔσεν, 8 5ἴπδ. 1 801. ἱπάϊς. οί. 
οἵ προερύω, ““ἰο ἀταρ [ογιρατά,᾽" “ἰο ἰαιιπιοὶ.᾽ Ιπ ΗΟΠΊΘΥ, δἰ ννᾶυ5 βαϊά 
Οὗ 5ῃ105, ““ἐο πιοῦδ ἃ δ᾽ [οτισαγά," ὙΠΘΙΠΘΙ ΟΥ̓ ΒδυΠ πη ἔγοτα 1ῃ8 

θ6δοἢ ἴο {Π6 568, ΟΥ̓ ὈΥ̓͂ ΠΠ68Π5 Οὗ τουίησ. [Ι͂}ἢ {π6 Ἰαΐῖου οαβθ, ἢονν- 

ΕΥ̓ΘΥ, {Π6 ἀφίϊνα, ἐρετμοῖς, ““τοῖ ἢ, οατ5,᾽ 15 δὐἀἀδᾶ : αΐ. προερύσω, Ἐρὶα 

προερύσσω: 1 δ0Υ. προήρυσα, Ἑρὶς δηὰ Ιοπΐὶς προέρυσσα.--- ΕἸΟΙΩῊ πρό, 

“[οτιυατά," ἀτιὰ ἐρύω, “ἐο ἀγαρ.᾽ 
᾿Ἐρέτας, δοουβ. ΡΙυγ. οὗὨ ἐρέτης, ου, ὁ, ““α τοισετ.᾽" --- ΕἼΟΙᾺ 

ἔαμκ 900, ἐρέσσω, “ ἰο τοιν.᾽" 
ἜἝκρινεν, 8 βίην. 1 8Δ0γ. ἰπάϊο. δοὶ. οἵ κρίνω, “ἐο 8εἰεοί :" [αΐ. κρίνω : 

1 δου. ἔκρινα : ρετί. κέκρίκα.---ΑΚὶη ἴο [Π6 ϑΘιηβουὶξ ἀτὲ, “10 Βαραγαΐβ,᾽" 
[6 Ι,φἰἴη τέγπο, ογίπιεη, ὅχα. 

᾿Ἐείκοσιν, Ἐὶς (ὉΓ εἴκοσιν, “ {ισεπίῳ."---ἰ ΤΠ6 ΠΟΥΙΟ ΤΌΥΠῚ 15 εἴκατι, 

ἢ τ ΒΙΟἢ. ΘΟΙΏΡΑΓΘ 1Π6 ϑδηβοσὶξ οἱποαίί, ἀπ Γιαἰΐη υἱσιπίϊ. 

Ἑκατόμθην. Οὐοπβαϊὲ ΠΠπ6 68. 
Βῆσε, Εις ἴογ ἔδησε, [6 ἀιστηθδηΐ παυησ θΘθη ἀτορρεά: 

{πα 310. 1 80γ. ἱπάϊο. αοΐ. οὗ βάω, “ἰο φατιδε ἰο ρὸ :᾽ ἴαϊ. βήσω: 1 
ἃ0Υ. ἔδησα.---((οπδβυϊ ποῖθ οἡ 1ἰπ6 144.) 

Εἶσεν, 8 5βἴησ. 1 Δ0Υ. ἱπάϊο. δοῖ. υβ0 8} τεζθυγεᾶ ἰο ἃ ΡΓΕΒὲ 
ἴλπα 811. οηΐ, ἕζω, ““ἐο εαιι8ε ἰο 5ἰϊ,)" “ἰο 8εαί,,) Ὀὰϊ ΜΕΙΟΏ ἀο65 ποῖ 

ῬΟΘΌΓ; [6 ἴδηβεβ ἰῃαΐ 8.6 νγαπέϊησ 8.6 ΞῈΡρὶ θά ἔγοπι ἱδρύω. “ΓῊΘ 

[οπίδηβ Βᾶύθ 8ῖ50 ἃ ἴαϊ. ἔσομαι, Ἐρίο ἔσσομαι, ἀπ ρεγΐ. Ρ488. εἶμαι 
ΤῊ Αἰεῖοβ, Βουγαυθσ, μᾶΥ8 ΟΠ]Υ [Π6 1 80. τηϊά. εἰσάμην, “ἐο ξοιιπά," 
κε ἐγεοί,᾽" ἴπ [Π6 δίτίοί τη 416 ββῆβθ “ 107 οπε᾿5 βεῖ{." 

᾽᾿Αρχός. Οοπηβαϊξ Ππ6 144. 

Πολύμητις, τος, ὁ, ἣ, “βαραεῖοιι8,," “ οὕ πιαπῳ δοιτι8ε.5."-- ΕἼἸΟΙΩ πολε 

υς, ἀηἢ μῆτις, “ σομπϑεῖ,," “᾿ αὐτῖοε.᾽" 

ΥΥ 

“αὐ δον 
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1ὴπεὲ 815-15. 

᾽ ᾿Αναδάντες, ποιη. Ρ]αγ. 2 80Υ. Ρᾶγί. δοί. οὐ ἀναδαίνω, “ἐο 

ἴκκε 812. ἐπιδατίς : ἴαϊ. ἀναθδήσομαε : ἃ ΔΟΥ. ἀνέθην.---ΕἼοτῃ ἀνά δηά 

βαίνω. 

᾿Ἐπέπλεον, 8. Ῥ]0γ. ᾿πηροτγῇ, ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἐτιπλέω, “το δαὶ ὠροη :" 
ἔυϊ. ἐπεπλεύσομαι.----ΕἼΟτι ἐπέ, ἃπὰ πλέω, “ἰο 5Ξαἱὶ.᾽" 

Ὕγρά, δαςι8. ΡΙυγ, πθϑιΐ, οἵ ὑγρός, ά, ὄν, ““ ἡμηιϊά,᾽") ““τοεῖ,᾽) “Πιϊὰ.᾽" 

(Οοηβυ!ζ ποίθ.)---ΕὙΌὰ ὕω, ἀπά ακίηῃ ἴο ὕδωρ. 

Κέλευθα, ἀφουβ. ΡΙΌΓ, πϑαΐ. οἵ κέλευθος, οὐ, ἡ, “α τῦαψ,᾽ ““α γαϊλ." 

ΟΡβϑῦνθ ἐμαὶ κέλευθος ἰ85 διαί π 6 ἴῃ 186 δίησαϊαγ, θὰῦ μὰ8 ἃ Ροθίϊα 

ὨΘΌΪΘΙ Ρ]ΌΓΑΙ.---ΕὙο ἐλεύθω, “0 σοπιε,᾽" “ἰο ρο.᾽ 

᾿ς ᾿Απολυμαίνεσθαι; ΡΥ68. ἰηῆπ. τηϊά. οἵ ἀπολυμαένω, “το ριιτῳ 
ἴανε 818. αποιλογ τ᾽ ἴπ 186 τιϊάά]6 ἀπολυμαίνομαι, “ἰο μετ ομε᾽8 
8ε1{.) ΟὈΙΙΩΟΠΙΙΥ͂ τοραταθα ἃ5 ἃ τηἰἀἀ1]6 ἀθροπθηῖ.---Εγοια ἀπό δηὰ 

λυμαίνομαι, “ἰο οἰδατιδὲ οπε᾿ 5 58εἰ," ἀπιὰ 185 1αβὲ ἵτοτω λῦμα, “Αἰεὶ, τε- 

“πουεώ ὧν ἐτυαδ᾿της,,)) ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἔγοπὶ λούω. 

Ἄνωγεν, 8. δίηρ. οὗ ἂπ οἷά Ἐρίο ρογίθοϊς νὴ ἃ Ργ685. βἰσηϊποδίίοη, 
“1 σοπιπιαπα,᾽) “ ὑτά,᾽ ““ογάον,᾽" ψΜ Ἀϊο, ἡ ἢ (Π6 δυρτηθηΐ, νου θ6 

ἤνωγε: 1π08, ἄνωγα, ας, ε, ΟΥ̓ ΜΥΪΓῃ 1ῃ6 δυσιηθηΐῖ ἤνωγα, ας, ε. Βαϊ ἰΐ 

ἰβ παν ῦ ἑουπα τυ ἱἢ ἢΠ6 δυσηηθηΐ. ΤῊΘ ἴθπϑθϑ, ΠΠΟΥΘΟΥΘΥ, ἃΓΘ ΥΘΥΥ͂ 

ἰὐγθσαϊαῦ : 1Π 8, το Π6 ρογίθος, ννγα βάν 1 ρίυγ. ἰηἀ. ἄνωγμεν : ἱἵτη- 
Ρογαῖ. ἄνωχθι, ἀνωγέτω, ἀνώγετε, ἃῃὰ ἵτγαρ. ἀνώχθω, ἄνωχθε, 85 ἴἴ 
ἔτομι ἀνώγημε : μ]αροτῖ, ἠνώγειν, ἀπ, ννἱποὰΐ δυρτηθηΐ, ἀνώγειν, ΙοΠ- 
το ἠνώγεα, ὅτα. 

᾿Απελυμαίνοντο, 8. ῬΙατ. πηροτῇ, ἰπάϊο. τηϊά. οὗ ἀπολυμαίνω. 
ἴανε 814. Οοηβαὶϊὶ ἀπολυμαίνεσθαι, ἃ5 σίνΘῃ ΔθΟΥΘ6. ᾿ 

“Αλα, δοουβ. βίη. οἵ ἄλς, ἁλός, ἡ, “(ἐς 5εα." Οὔδδυνθ [ἢ ἀἰϊδβείπο- 

1ἴοπ Ὀθύννθθη ἅλς, ἁλός, ἡ, “ ἐδ 8εα,᾽" ἀπὰ ἅλς, ἁλός, ὁ, “ 8αἰϊ.᾽ 

Λύματα, ἀοου. ρ]υγ. οἵ λῦμα, ατος, τό, “Αἰεὶ τεπιουεά ὧν τισαϑἠϊη," 

“6 τσαδλῖη σε ἰμεπιδεῖσεε.᾽"--- ΡΥΟΘΔΌΪΥ τοι λούω, “ ἰο τσαϑὴι.᾽ 
Ἔρδον, 8. ΡΙαΓ, ἱπηρογί. ἱπάϊς. δοῖ, οὗ ἔρδω, “το τοογί," “10 

ἱμινε 816. 9,» κε: αοροπερίϊεῖ,.» . ὙΙΊΙΙ ἱερά, ἑκατόμδας, ὅια., ":(ο φαοτί- 
Διο," “ἰο οὔεν ἰρ. ὙΤΠΙ5 νϑγ Ὁ ἀθγῖν 88 118 ἐουτηαίϊοπβ ἔγοτα {Π|6 Οὔδο- 
Ἰείβ ἔργω, ἴαξ. ἔρξω : Ὦ Ρογῖ, ἔοργα : ΡΙυροτί, νυ ἢ δυρσπιθπΐ ὁπ 16 

βϑοοπὰ 5υ} 8016, ἐώργειν : 1 80Υ. ἔρξα.--- Α5 ἔργω 5 Θπι {164 το {86 ἀϊ- 
ξατητηᾶ, ξέργω, γγ8 566 δὲ οποθ [Π6 ΔΒ ηἰΥ Ὀθδίνγθθῃ ἴ ἀπὰ 1Π6 Επρ- 

1151} νϑγὺ τοογᾷ.---ΟΌΒουνθ {πᾶὶ ῥέζω 15 ΠΙΘΓΘΙΥ͂ ἃ ἐταπβροβθὰ ἤν7ω οὗ 

ἔρδω. 

᾿Απόλλωνι. Οοηβυϊί Ππ6 14. 

Τεληέσσας, ἀοουϑ. ΡΙΌΓ. ἔδπι. οἵ τελήεις, τελήεσσα, τελῆεν, “Ῥεγζεοῖ 

ἀΟοηβυῖ ποῖθ.) Απ Ερίο αἀϊδοίίνο, ἔτοπὶ τελέω, ““ἐο παῖς ρετξεοί." 
«ὸ πιαζε ςοπιρί είς," δῃὰ {Π|8 ἴτοπι τέλυς, “ απ ἐπά," ὅο 
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[πὸ 815--921. 

Ἑκατόμδας. Οοηδαὶῦ Πἰπ6 68. 
᾿Ατρυγέτοιο, Ἐρὶς δηὰ ΙοΟηΐς [ῸΓ ἀτρυγέτου, σ61::. βῖὶηρ ἴδηι. 

ἴαπε 816. ΟΥ̓ ἀτρύγετος, ον, “ ϑαγτεη." ΜοΥΘ ᾿ἰΘΓΆ]Υ, “ ψιείάϊηρ πα 

μαγυεδὲ,᾽" [τοτὴ α, »Υῖν., ἃ τρυγάω, “ἰο ραίλεγ ἴη ἐδ ματυεδὲ ΟΥ υἱη- 
ἐαρε.᾽" 

[χνε 317. Κνίση, “{λε βαυογ." Οοηβαϊξ Πἰπ6 66. 
Ἧκεν, 8. βἰηρ. ἱπηροσί, ᾿παΐο. δοῖ. οἵ ἐπ Ἐρὶς ἴογτῃ ἴκω, “"ἐο σοηιε," 

Φἰ0 σο;)" ἱταρθσῇ. ἵκον : 8ΟΥ. ἔξον, ἃ Τηϊχίυγα οὗὁἩ [η8 1 δῃὰ 2 δου. 

(Βιμίπιατη, [γτερ. Ῥετῦς, Ρ. 182, εἰ. ΕἸ.) 
“λισσομένη, ποΙη. 5ἰην. ἴδῃ. ΡΥγ65. ραγί. τηϊᾷ]6 οἵ ἑλίσσω, “ἰο 

τολῖτνὶ,᾽) [αϊ. ξω.----ΕὙΟΙῚ εἱλέω, “0 {μγη,᾽) “ἰο εὐλῖτῖ,, “1 τοί, Μ ἢ 

1η68 αἰσαϊητηᾶ ξειλέω, ακίπ ἴο 1Π8 ἘΠ ΡΊΒἢ. τοῖΐψ. 

Καπνῷ, ἀαΐῖ. βίηρ. οὗ καπνός, οὔ, ὁ, “ δηιοζε.,"---ΟΥσΊ Δ} κιὰ απνός, 

1Π8 υ-5ουπα Πανίηρ [Ὁ]]ονγθὰ 18 κ᾿ 80 σάροῦ ἴῃ 1,ἰϊη ννὰβ οὐἱ σία} 
ἄναρογ. ΤῊΘ Οτθοκ νοτὰ ἄἀγορβ ἴΠ6 υ-Βουπὰ ἃπὰ τοί πϑ 1ῃη6 κα, 

ὙΠ ΠΕ ΘΔ5, ἴῃ 16 1μαἴη ννοτά, [η6 ἀϊγθοῖ γθυθύῦβθ 10 {Π15 [8 Κ658 ρας. 

(Ροίὲ, Εἰψπιοῖ. Εοτϑδοῖ., νο]. ἰὶ., Ῥ. 2305.) 

Πένοντο, Ερὶο δπὰ Ιοηΐο [ῸΓ ἐπένοντο, ἰῃ 6 δυρτηδηΐ μαυΐησ 

{μιν 918. ἡ δδαῃ ἀτορρμαᾶ ; 8 ῥΙαγ. ἱτηρδσῇ. ἱπάϊο. οὐ 1η6 τᾷ ἀ]6 ἀβθρο- 
ποηΐ πένομαι, “10 δὲ διιδὶϊψ επιρϊογεᾶ τἰροπ α {ἰῖηα,᾽ “1ο τοῖϊ,» “ ο 
τοοῦῖ." -- ΕΓεἸογ 1Π6 Τοοῖ πὲν σΟΠ]65 Ὡοΐ ΟἿΪΥ πένομαι, Ὀὰϊ 4150 πένης, 

πενία, 1{Π|6 1,αἰη ρεπεγία, ἕο. ΟΟτΏρΑΓΘ [η6 ϑ'δηβουὶ ραπ, “ ἴο Πδῆ- 

ἀ16,᾽ “το ἰταηβδοῖ,᾽ ὅζο. 

1κνὲ 319. Λῆγ᾽. ΟΟπΒῈΪ Πἰη6 210. 

Ἐπηπείλησε, 8 5Βἰῆξσ. 1 ΔοΥ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἐπαπειλέω, “ ἐο ἰξγεαίεπ 

ΟΠ6 το ἃ τῃϊηρ,᾽ αἰ. ἐπαπειλήσω : 1 ἃογ. ἐπηπείλησα. ---- ἘτοΙὴ ἐπί 

δηᾶ ἀπειλέω, “ἐο ἐλτεαΐεη.᾽" 5 

. Ταλθύθιον, δοουβ. βίπσ. οἵ Ταλθύθιος, ου, ὁ, “ ΤαϊιλψΟτιις," 

ἴανε 820. ἃ Ὠογα]ᾶ οὗ Ασαϊηθξηποη 5 δ Ττου. Ηθδ ν͵ὰβ αὐϊουνναγὰ τϑ- 

γοΥΘα 85 ἃ ἤεῖο δ ϑραγτία. (Πεγοάοὶ., Υἱϊ., 194.--- Ποεοῖ, Κτεία, νο]. 

ἴϊ., Ῥ. 407.) 

Εὐρυδάτην, δοούβ. βίη. οἵ Εὐρυβάτης, ου, ὁ, “ Επιγγϑαίε5,᾽") ἃ Ὠοτα)ὰ 

οὗ Αϑδιηδιηποη δ αἱ ΤΊΟΥ. ΤΏΘΥΘ ν»ὰ5 Δ πο Υ ΕΓ Ὀδί65, ἃ μθγδ!ὴ 

οὗ ὕἱγββθβ, γηὴ0 15 τηθῃϊοπθὰ ἴῃ 1]., ἰϊ., 184, ἂἀπὰ Οἀ,, χῖχ., 2947. 

Οοιηρδγα {Π6 Ξομο]αβί : ὅτι καὶ ἕτερος Ἐὐρυθάτης, ᾽Οδυσσέως κήρυξ. 

1χνῈ 321. Τώ, ποῖ. ἀπ] [ῸΓ ὥ. 

Ἔσαν, Ἐρὶςο 8πἀ Ιοηΐς (οΥ ἤσαν, 8 ΡΙΌΓ. ᾿τηρογῖ. ἱπάϊο. οἵἉ εἰμέ. 
Κήρυκε, ποΙη.. 08] οὗ κήρυξ, υκος, ὁ, “α πεταϊὰ."" ῬΎΟΙ κηρύσσω. 

[π βεποίαὶ, α ριιδίὶς πιεβϑοηρεν, ραυι δ κίηρσ οὗ {Π6 ΟΠδΥΔΟΙΘΥ οὗ ἀπ ἀπι- 

δαδδαάοτ, ἃπ ΠΟΠΟΓΔΌΪΘ ΟΠΟΘ ἴῃ ΘΑΤΙΥ ἔἰῆθβ ΤΉΘΥ βυπιεποπϑᾶ με 

855ϑγηΥ (Π]., ᾿ἰ., 60, ἄ6.), αηὰ Κορὶ ογάϑυ ἴῃ ἰξ (ἢ ἴἢ.. 380, ἀχζο.)" 

",δι ἐς 

“-.. λ΄ πὰ αρῶον φων, 
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Ἰάπε 821--355. 
ΠΟΥ βεραγαίθα σογηδαίδη(β (Π|., Υἱῖ., 274): [Π6Ὺ Πιδὰ ββρβοιδὶ οἴατσθ 
Οὗ ΤΠ6 ΔΥΓΔΠσοιηθηΐ5 δἱ βδουῆσοβ δηᾶ [ὀξίϊν 15, ἀπ ουθὴ ρτίναϊθ θη- 

ἰογίαἰ πιηθηΐβ (1]., 11]., 245, ὅχο6.): 85. ριειδίῖς ΟΠΟΘΥ5. ΠΟῪ ἀγθ δ] δὰ 

δημιοεργοί (Οά., ΧΙ͂Χ., 185) : {Π6ῚῚ ἰπδίσπία γΘΥΘ βίαυθβ, ΟΓΥ ψνδηάβ, 
σκῆπτρα ἘἙΎτοΙ 1ῃ6 ᾿δγοὶς {{π|65 {Π 6 ῚὙ ΟΠΟΘ ννᾶβ βδοτρᾶ, αἀπὰ {πεῖν 
ῬΘΥΒΟΠΒ ὙΘΙΘ [ΠΥ ]0]4016, ἃ8 θα ἢρ ὉΠάΘΥ 1ῃ6 ἰτητηθάϊαΐθ ργοϊθοιίοη οἵ 

Ταρίΐοῦ : ΠΘη66, ἸΠΘΥ ΘΥΓΘ διηρὶοΥθὰ ἰῇ τηθββαρθβ, ἄζο., θββρθοίδιν 

θδίννθθῃ δπθιηΐθβ. Ηθυτη68 ΟΥ ΜΘΙΟΌΓΥ γᾶ κήρυξ οἵ 1πΠ6 σοάβΒ. [π΄ 
ἰδίθυὺ ΕἰΠ|685 1Π6}Ὁ Τὰ πο 0 η5 τοπγαϊποα το ἢ 1Π6 ΒΆΤΩΘ ; θὰ [ΠΘῪ ἡγΕΤΘ 

1Π6ῃ ΠΠΘΒΒΘΠΡΘΙΒ Ὀαΐγ θη ΠδίϊοηΒ αἵ ὙΥΔΓ. 

᾿Οτρηρώ, ποπι. ἀπ] τηᾶ86. οὗ ὀτρηρός, ἦ, όν, Ἐρὶς ἃπὰ Ιοπὶς ΤῸΓ 

ὀτρηρός, ἅ, όν, “ αεἰῖοε,᾽" ““φιῖοῖ," “ σεαίοιι5.""---ΑΚὶπ ἰο ὀτρύνω, “ἰο 

δέγ π|ρ,᾽ “0 τοιι56.᾽" 

Θεράποντε, ποῖῃ. ἄυ4] οὗ ϑεράπων, οντος, ὁ, “απ αἰἱεπάατι."" [Ιη 

ΗΟΙΊΘΙ ἃπα οἱ δῖ ΠοΥβ ᾿ξ δἰννανβ ἀἰ ΠἘγ5 ἴγοτῃ δοῦλος, ἃ5 πρὶ γἱησ 

ἴτθ8. πα Βοποῦαῦ]8 Βεύνίοθ, δπα γοῖ, ἰπ ΟΠϊΐοβ, ϑεράποντες νγὰ5 108 

ΠΑ [ὉΓ 1Π6]Γ βίανθϑβ. (Ατσγποίά, ΤἈλμοψά., νἹ}]., 40.) 

Ἔρχεσθον,  ἀυ8] ρΓ68. ᾿ΠΡΘΓ. ΟΥ̓ ἔρχομαι, “10 σοηιε,᾽ “ ἰο 

ἴμνε 9522. 50 (σοηβαϊῦ 11π6 120) : ἱπρΡ6Υ. ἔρχου, ἐρχέσθω, ὅτε. 

Κλισίην. Οοπδαὶξ ᾿ἰπ6 806. 

Πηληϊάδεω. ΟὈὐΟπΒΪΣ ΠΪπΠ6 1. ζ 

“Ἑλόντε, Ὡοπη. ἀυ.8], 2 80Γ. ρατί. δοῖΐῖ. οἵ αἱρέω, “ἰο ἰαζε :᾽" 

ἴανε 829. [υΐ. αἱρήσω : 3. ΔΟΥ. εἷλον, 2 Δ0γΥ. ρατί. ἑλών. ΟΟηΘ0Ϊ: Ππθ 137. 
᾿Αγέμεν, Ἐρὶς, Ποτῖς, ἀπά ΖΕ ο]1ο [ῸΓ ἄγειν, ΡΓ68. ᾿ηῆπ. δοῖ. οἵ ἄγω, 

“0 ἰεαά αισαν.᾽" ΟὈΟηΒΕ] τοηηδγκβ οἢ χολωσέμεν, ᾿ἴπ6 78. 

Βρισηΐδα. Οὐπβυ]ῖ ᾿ἰπ6 184. 
Δώῃσιν, Ἐρὶς ἴοτ δῷ, 8. βίησ, 2 ΔΌΥ. 50]. δοί. οἵ δίδωμι : 2 

ἴαπε 824. ΔΟΥ. ἰηαΐο. ἔδων : 2 δοτ. 5]. δῶ, δῷς, δῷ, ἄο. Οὔβοτνθ, ᾿ 

ΒούγΘΥΘΥ, ἐδαΐὶ 1ῃ15 δῶ, δῷς, δῷ, ἄχο., 15 116 γΟβῸ οὗ οοπίγδοϊίοη : ἐπ}, 

δώ-ω -Ξ δῶ: δώ-ῃς ΞΞΞ δῷς : δώ-ῃ ΞΞ δῷ, ἄο. Το 16 ὑποοπίγαοιοα 
ἔογτῃ, δώ-ῃ, 1ῃ8 5γ}14016 σι ἰ5Β δαἀδᾷ ὈΥῪ 1ῃ6 Ἐρῖσο Ἰδησιασθ, ἀπ ἤθποΘ 
γγ86 δᾶγθ ἴῃ 1ῃ6 τοχί ἴΠ6 ἔοτιη δώῃσι.. 

Ἔλωμαι, 1 5ίπρ. 2 80Γ. 50]. τη 416 οὗἉ αἱρέω : 2 δογ. ἰηάϊο. τ! 418 
εἱλόμην : ἃ 80Υ. 500]. τη! 4416 ἔλωμαι. 

[λνε 8325. Πλεόνεσσι. Οὐοηβηϊξ Πἰπ6 281. 

Ῥίγιον, “ πιογέ {εατ[ιϊ." ἸΤΑΊΘΥΔΙΥ, ““πιοτὲ γοσίῳψ, ΟΥ̓ εοἰά,᾽" ἱ. 6... 
ΠΊΟΤΘ οδ᾽ουϊαιθα ἰο πιαζε οπε δημάάευ. Α σοτηραγαῖῖνο, Γογπιθᾶ, 35 ἴξ 

ὙΓΟΓΘ, ἤγοτη ῥῖγος, “" 7τοϑὲ,᾽") ““ εοἰά.᾽".---ἰ [6 τηδβου πο, ῥιγίων, ΒΘ οηβ 

“ποῖ ἴο οσσυγ, Ὀὰὺ 11,6 Ξαρου]αίνθ, ῥέγιστος, ἰΒ Του πᾶ ; ἀπά, {ΠΟΓΘΙΌΤΘ, 

ἴς ἰβ θδϑιῖου ἴο γϑσαγὰ ῥέγιον, ἴῃ {8 ἰΘχὶ 85 ἂπ δἀϊθοϊϊνθ, πὰ ποῖ 4 
τ |κ6 1 ΤῸΓ δὴ δάνου, ἃ5 ΒΟΙὴ8 ἐν 

[ ἯΣ 
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1ὴπὸ 926-82, 

Προΐει, 8 βίηρσ. Ερὶο ἱπηρουί. ᾿πάϊο. δοῖ. ἴτοη προιέω, ἴρΙσ 

μιν 6. πὰ Ιοπῖο ἴον προίημι. Οοπμδα]ξ Γϑιηδυκβ οἢ ἀφίει, 1π6 25. 
᾿ Κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ, κ- τι Δ. Οὐοηδυϊῦ Ππ6 28. 
: Τώ “ἐλεν ἰιῦο." ΜΟΥΙΘ ΠΠΓΘΓΔΠ]Υ, “ ἐλεδ6 ἐισο.") Νοιη. ἀυ8] 
[χνε 927. ἀξ δ, ὁ τῷ 

᾿Αέκοντε, ποηλ. 488] τη450. οὗ ἀέκων, ἀέκουσα, ἀέκον, Ἐ;ρίο πᾷ Ιοηΐϊο 

[ὉΥΓ ἄκων, ἄκουσα, ἄκον, ΜΜῈΪΟὮ Ἰαδί 15 10:6 Αἰτο ἔογη. ὃ ἀέκοντε, 

ἼΒ6γθ, ἴογ ἄκοντε, “ γοϊμοίαηι." ΟΟηΒΕΪΌ τϑιηαυκβ οἢ ἀέκοντος, Ἰη6 301. 
Βάτην, 8 ἄδ] 2 Δ0Υ. ἱπάϊο. δοῖ. Ἐρίο ἴογ ἑδήτην, {π6 βίθιη- γοναὶ ἡ 

Ὀαὶηρ 5Βῃογίθπϑα ἰηίο α.---ΕἼοΙῃ βαένω, “ἰο ρὸ :᾽ ζαΐ. βήσομαι : μετ 
βέθηκα : 2 8οΥ. ἔθην. ΐ 

Παρὰ ϑῖν᾽, κι τ. ἃ. Οὐοπβαϊξ Π|π6 84. 
Μυρμιδόνων, σθῃ. ΡΙαγ. οὗ Μυρμιδών, όνος, ὁ, ““α Μυτηινάοη.᾽" 

ἴανε 828. κλέρον ̓ π6 180. “ ἷ 

Ἱκέσθην, 8. ἀυ8] 2 Δ0γ. ἱπάϊς. τη! 4416 οἵ ἱκνέομαι, ““ ἐο σοπι6." Οοη- 

5010 ΥϑιηαγΚ8 οη ἑκέσθαι, 11π6 19. 
Ἑύρον, 8 ΡΙΌΓ. 2 801. ᾿Ιπᾶϊο. δοῖ. οὗ εὑρίσκω, “το βηά :᾽" αἵ. 

᾿ϑΈ 859. εὑρήσω: φΡοτῖ εὕρηκα: 2 δ0Υ. εὗρον. 'ΤῊΪΒ 2 Δ0Υ. 15 οἴθῃ 
νυ θη ηὗρον ἴῃ ροβί- ΟΙΉΘΥΙΟ ὙΥΥ ΘΥΒ, ἀπ ΟΥ̓ ΠΟΡΤΑΡΏΥ ἀρρτουθὰ οἵ 

᾿ς 8η6 δΔρρ] θα Ὀγ ΕἸΠΊΒΙΘΥ. 

Κλισίῃ, Ἐρίο πᾷ Ιοηΐο ἔὉΥ κλισίᾳ. Οοηδβαϊξ 11Πη6 806. 

ὶ Ἥμενον, “ δἰ ἐπιρ,," δοοῦβ. βίηρ. ραγί. οἵ ἦμαι, ἦσαι, ἦσται, 
ἴανε 880. 8 ρῥίαγ. ἧνται : ῥαγῇ. ἥμενος : ᾿τηροτί, ἥμην, ἦσο, ἧστο, 8 ΡΙΌΓ. 

ἦντο (1656 Ὀθδΐηρ ἴῃ τϑα Υ, Ὠο ΘΥ Υ, ἃ ρουΐ. ἀπ ρΙυρογί. ραββῖνα οὗ 

ἔζομαι, ““ἐο 514,᾽) ““ἰο [16,,) ὅζα. ΤιΓΘΓΑΙΥ, “1 λαυδ ὑεεη δεὲ απά 1 τεηιαῖπ 

δὲ... δ 1568 ; 

᾿ Τώγε, ΘοΙηρουπάθα οὗὨ τώ, Δαοι 5. ἀ0.8] Τη886. οὗ ὁ, ἧ, τό, ἀπά 168 Θῃ- 

οἰσ γέ. 
Ἰδών, ῷ. 8Δ0Υ. ρατγί. δοΐ. οὗ εἴδω, ““ο 866.) ΟὈπδβαϊὲ Πἰπ6 908. 

Γήθησεν, 8 βίησ. 1 ΔοΥ, ἱπάϊο. δοῖ. οὗ γηθέω, “0 δὲ ἀεἰτρἐἐεά," “ ἰο 
τε)οῖοο. Οοπβυὶῇ Πἰπ6 968. "ῇ 

Ταρόθήσαντε, ποῖη. ἄυ.8]. 1 Δ0Υ. ρᾶτί. δοί. οἵ ταρθέω, “ ἐο δὲ 

[λνε 391. οσοπ[ιδοά,᾽ “ἰο δέ ἐγοιὶεα,᾽"" ““ἰο δὲ αἰατηιεά :᾽" ζαΐ. ἥσω.--- 

ΕΎΟΙ τάρθος, “ αἰατηι,᾽" “7γὶ6λ1,᾽) ““ἐοτγοτ."" 

Αἰδομένω, ποτ. ἄ8] ργ65. Ραγί. τη! 416 οἵ αἔδομαι, Ἐ!ρὶο ΤῸ αἰδέο- 
μαι, “ἰο τεραγὰ τοἱεῖ, ἰοοῖα οὗ ατο6,᾽)) ΟΥ̓“ τευεγεηοθ.᾽" ΜΟΥΘ ᾿ἰΓΘΥΆ ΠΥ, 
“0 βἰαπά ἴπ αἰσὲ οὗ οπ6,᾽" “10 τεϑεγδησξ." 

Στήτην, Ἐρὶς δπὰ Ιοηΐς (ὉΓ ἐστήτην, {πΠ6 διιστηξηΐ Πανὶ ησ 

ἴανε 885. εθη ἀτορραᾶ : 8 ἄμα! 2. δου. ἱπάϊο. δοῖ. οὐ ἔστημι, ““ἰο 
Ῥίαοε :᾽ [αΐ. στήσω : ροτῖ, ἕστηκα, “1 βἰαπά :᾽) 2 8ΟΥ. ἔστην, “1 εἰοοά,᾽" 

Προςεφώνεον, 3 Ρ]0Γ. ἱτηρογί. ἱπ6]16. δοῖ. οἵ προςφωνέω, “ ἐο αὐάτε85 

ΤΩΣ. ἥσω -- ἘἾΟΠῚ ποόε. “πρ2ο.)) θὰ ὠωνέω. «10 δρεαξ.᾽" “ἰο οα11." 
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1λπὸ 885-386. 

ἜἘρέοντο, 8 ΡίαΓ. ᾿πηρετῖ. ἱπάϊο. τα 4]6 οὔ ἐρέω, “ ἐο ἐπίενγορσαίε,᾽" "(ὁ 
κεἰς: τηϊάἀ]6 ἐρέομαι. ΤῊΐΒ ἐρέω, ἐρέομαι, ἰ5 ἂῃι ΘΧΟΙ νον Ἐρίς 
ἔοττῃ, δηὰ πιιβὲ ποὶ Ὀ6 σοπίουπάσδα τυῖἢ ἐρέω, ἐρῶ, ἱῃ6 ἔωξ, οἵ εἰπεῖν. 

Τὴ ἱπιροτίδοι, Σ ψγΠ} 6. ρετγοθίνϑα, ἰβ ἤθγθ υγίμοὰΐ Δ ΠΥ δυρτηθηί. 
Το Ατεῖο ἴόττη 8 ἔρομαι : ῶ 8Δ0Υ. ἠρόμην : (αἴ. ἐρήσομαι. Βαϊ, ἱπουμὴ 
115 νϑὺῦ σΟΓΏΠΊΟΠΪΥ ΟΟΟΙΓ5 ἴῃ 1Π6 ἸΘχίοοῃΒ ἃπα συδτωγηδΓ8 88 ἃ ργ65- 
οηΐ, ἔρομαι, ἸΠ6ΥΘ ρΡρΘατβ 10 Ὀ6 πὸ σοοά στυιηὰ [ὉΓ βυρροδβίηρσ (Π6 

οχἰβίθποθ οὗ βισἢ ἃ ἴοση. Τὴ δοσθηίυδιΐοη οὔ ἢ ἱπδβηϊῖνθ 18 πον 

ὈΒΌΔΙΪΥ δαπηϊττοὰ ἴο Ὀ6 {πᾶὶ οἵ δῃ δυγίβί, ΠαΙΠΘΙΥ, ἐρέσθαι. (Οατπηιῖ- 
εὐαεὶ" 5 ατεεῖς γετὸς, Ῥ. 117.) 

Ὅ, “λε,᾽ Ἠοπιθυγίο [0Υ ὅς, ἀηὰ {18 δη οἱὰ ἐὍγτη οὗ {ῃ8 ἀθ- 

ἴπνε 9338, πποηείταιϊνθ. (Καλπεν, ὁ 343.) 
Ἔγνω. Οοπβυϊὶ ᾿Ϊπ6 199. 
Ἦισιν, ΟΥἩ ἦσιν, Ἐρίο ἀπά Ιοπὶο [ῸΓ αἷς, ἀαΐ- ῥίυτ. ἔδτη. οὐ [8 ροβ- 

56581γ6, ὅς, ἦ, ὄν, “ ἀϊ8.᾽ ; ; 

Φώνησεν, 8. βἴηρσ. 1 ΔοΥ. ᾿ηάϊο. δοί. οὗ φωνέω, “ἰο δαν,᾽) “ἰο 8ρεαξ," 

Γαΐ. ἥσω.--- ἘὙΟΙ φωνή, “τὍτη΄.ῖςε,᾽" ἄχα. ν 

Χαίρετε, 2 ὈΙΏΠΓ. ΡΓ68. ἱπηρ6 Γ. δοῖ. οὗ χαέρω, “ ἐο τε)οῖσε,,)") “ἰο 

ἱαμε 8984. ᾿ς ρίαά:" ἴαϊ. χαιρήσω: ροτῖ. κεχάρηκα.--- ΤῈ ἱπηροτδέῖνα 
Οὔ 5 νϑτῦ ἰβ υ5θα 85 ἃ σοτῃπίοη ΤΌΤ οὗ στϑοίϊης, δἰ Υ αἱ τηθϑίϊηρ, 
κε λαῖϊ,, ““τροΐσοηιε ;,) ΟΥ αἵ ρατίησ, “ {ατεισεὶ!.᾽" 

ἤἌγγελοι, ποιη. Ρ]υγ. οἵ ἄγγελος, ουὅ, ὁ, ““α πιεβ 56,667. 

ἾΆσσον, ““πεατεγ." Αἀνοιθ, δηὰ σοϊηραγαίϊνθ ἄδστθθ οὗ 

ἄγχι, “πεατ." 'Ταΐδβ 18 η6 Ἠοιηθτὶσ δπὰ Ερὶο δοιηραγα- 
εἶν ; 1Π6 σοπλτηοῃ ἔΌΤτη ἰ8 ἄγχιον. ᾿ 

Ἴτε, Ὁ ΡΙΌΓ. ῬΓΘΒ. ἱπηρϑύ. οὗὨ εἶμε, “"ἐο ξοπιδ,᾽" “ἰο 9Ὸ :᾿ 2 βῖπσ. ΡὈΓ68. 
ἱγηρ. ἰ5 ἔθι. 

Ὕμμες, Ἐρὶς δηὰ ΖΞ 0]1ς ἴογ ὑμεῖς. 
᾿Ἐπαίτιοι, ποτῃ. ΡἰΌΓ. οἴ ἐπαίτιος, ον, ““ἴπι [απι,,") “ δίαπιαδιε.""--- ἼόΤα 

ἐπί, ““Ὡροπ," δῃὰ αἰτία, “ δῖαπιε,᾽ 85 ἱπαϊ!οαίϊνθ οὗ δίαπιε τϑβίϊῃρ προὸπ 

0Π68. 

[χνὲ 395. 

Ὅ, Ἐρίς, Ἰοηΐο, πὰ Τ)οτὶς [ῸΓ ὅς, [Π 6 τοί δέν ῬΥΟΠΟῸΠ 

ἴαπε Ξ. Οοηβα Εχουκβυβ ἴ. Ρ. 417. 
Σφῶξ, σοι. ἀμ8] οἵ σύ, “ἐλοι." ΤΗΪΒ ἰ5 (88 Ηοτηογὶς δπᾷ Ιοπιο ῦ 

ἔοση. Τὴθ Αἰῖοβ, οα 16 οἴμϑὺ μαπᾶ, 86 σφώ, ν»ϊο ἢ βοῖηθ τυτῖδο 

ἢ βυδβογῖρί ἰοΐα, ἃ πανίησ τίβθπ, δοοογάϊηρ ἴο ἰμθιη, τοπι ο0Π- 
ἰγδοιϊΐοη. (Καλπεν, ᾧ 331, 8.) τω 

Προΐει. Οοπβαὶὶ 11π6 396. ΧΝΩΘΟΣ 

Βρισηΐδος. ΟὐΟῃΒβαξ Ππ6 184. Ἷ 

Ἑζνεκα. Οοπβυϊ ᾿ἷπ6 174. 
Κούρης. Οὐοηβυὶϊὲ Π1Π6 98. 



δάά ΗΟΜΈΒΙΟ σΙΟΞΒΑΆΒΥ.: 

11πὲ 381-341. 

{πκεῈ 337. "Αγε. Οοηβαὶ 11π6 62. 
Διογενές, γ06. 5ἰησ. οὗ διογενής, ἔς, ““ποῦϊε.᾽ ΤΑίοΓΑΙΥ, “)ευε-δογΉ," 

δργμηρ ἤτοπι «]ουε,᾽" 1. ε., οἵ ὨΪΒ τᾶσθ. ΕὙΘΘΌΘΠΙΙΥ, ΠΟΥ ΘΥΕΓ, ἃ σ6π- 

ΘΓΔ] ἐριτϑὲ, ἃ5 ἤΘΓΘ, οὗ Κίησβ δηᾶ Ῥγῖποθβ, 885 ογάδϊ θᾶ δηᾶ ὑρῃϑὶὰ 

ὈΥ 20γ6, ἀπά, {ΠΟΥ ίοσ, “ ποῦῖς,᾽" “τἰπιδίγίοιι5,,) ὅκα. 

Πατρόκλεις, ΥΟο6. 5[η5., 85 1 ΤτΟῚῚ ἃ ποτιηϊπαΐϊνα Πατροκλῆς, ἡ ΒΙΟἢ 

οε5 ποῖ, ΠΟΥΘΥΘΥ, Δρρθᾶσῦ. ΤῊΘ ΤΟΡΌΪΔΥ ΠΟΙΊΪΠΑΙΪΥα 15 ἸΠάτρο- 

κλος, ουὅ 

ἜἜξαγε, Ὡ 5ἴη5. ΡΓ65. ρ6υ. οὗ ἐξάγω, “ ἰο ἰεαᾶ ΟΥ̓́ τη οτιὶ.᾽--- ΕἼΟΤῚ 
ἐξ ἀηῃὰ ἄγω. 

,. Σφωϊν, ἀαΐ. ἀυ8] οὗ [πΠ6 ρῬγοποῦη οἵ τι6. {Π|Γὰ Ρθύβοη, ποηι. 
ἔνε 808, (νδηι]η65): σεη. οὗ, ο. ΟΌΞουν πμαΐ σφωῖν ἰ5 Ἔδγθ 6δποιϊῖ- 

ἰς, ΉΘΥθαβ σφῶϊν, ἴγΟΙΏ σύ, 85 {Π6 δοσθηῖ, δπ ἴδ  Ὀ6 {8118 1ο]ἀ 

᾿δρασί [τοη] ἴΐ. 

Δός. 2 5ἰηρ. 2 Δ0Υ. ἱπηρ6υ. δοΐ. οὗ δίδωμι, “ἐο ξἴσε: Σ᾿ Ταῦ. δώσω : ΡοΓ. 

δέδωκα : 1 8Δογ. ἔδωκα : 2 ΔογΥ. ἔδων. 

Τώ, ποιη. ἀυδ] πιᾶξο. οὗ ὁ, ἧ, τό. 

Αὐτώ, ποπι. ἄυδ] τηᾶ5ο. οὗ αὐτός, αὐτή, αὐτο. 

Μάρτυροι, ποπη. Ρ]ΌΓ. οὗ μάρτυρος, οὐ, ὃ, ΟἸΪάοΥ ἘΡΙΟ ἔΌΓΓΩ ΤῸΓ μάρτυς, 
“ἐᾷ ετἱΐηε55.,) ἩΟΥΠΘΥ Ἐ565 1Π6 5ΙΠΡΏΌΪΑΤ ΟἸΪΥ ἰη Οἀ., χυὶ., 423, τ ἢ 

1Π6 ΠΟἸ]αΐο γα] βἰσηϊβοδίίοη οὗ “ ἀείρεν,᾽" “"ρτοίεοίον,᾽" ὈὰΪΣ 1ῃ6 Ρ]υταὶ 

οἴϊρη. 

ἜἜστων, ΔΟνταν αἰθα ἔοτπὶ ΓῸΥ ἔστωσαν; 8 ὈΙΏΓ. ΡΓΕΒ. ᾿ΓΊΡΕΤ. οἵὗὨ εἰμΐ, 
“20 δε." ὕθ8α, α͵5ο0, ὈγΥ 1ῃ6 Αἰτο ψυτϊοσβ. ΤΠΘ ἴόττη ὄντων 15 ἸΏΟΥΘ 

- ΤΑΥ͂Θ. 

Μακάρων, σθη. ΡΙυΓ. οὗ μάκαρ, πεῃ. -ἄρος, ὃ, ἧ, “ διεξεεά," 
ἐπ μαρρυ.᾽" ΒΘ ΓΙΘΤΥ βαϊὰ οὐ η6 σοᾶβ, 0 86 σοηβίδ ΠΥ 

σα ρα μάκαρες ϑεοί ἴῃ ἨοΙΠΕΥ ἂπὰ Ἠδβῖοά, ἴῃ Ορροβίτοη ἴ0 πηοσίδ] 

τηθη ; 80 ἴῃδϊ 115 ΠΟΙΙΟΠ 15 ΟὗὨ ετεγίαϑίϊηρ, πεαυεπῖψ δἰῖ558. ὙΠΕΓΙΘ 15 ἃ 

ΡῬΘΟΌΠΑΓ ροθίϊς ἴΌγπ,, οὗ ἴῃ 6 ἴδιηϊηΐπθ σοπάθυ, μάκαιρα, “ ἐλε δϊεβ5εά 

πε." δῇ βρί ἐμοὶ οἵ 1,δἴοπα, ἴῃ 1Π6 γψπιη ἐο Αροίϊο, 14. 
Θνητῶν, σοη. μΙΌΓ. οἵ ϑνητός, ἤ, ὄν, “ πιογίαὶ,᾽" “παῖε ἰο ἀεαιἢ." 

 Ἦρποθ οἱ ϑνητοί, “ πιοτίαϊ 5." --- ΕὙότῃ 1Π6 βᾶτηθ τοοίῖ ὑ ἢ ϑνήσκω, ἃ8 

ΔΡρθατίηρ ἴῃ 9 801. ἔθανον. ! 
Ι, ᾿ΑἈπηνέος, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοηὶς ἴῸΥ ἀπηνοῦς, θη. 5Βῖηρ. οἵ ἀπηνής, 
ιν Ὲ 910. : 

ἕς, “ετγμεῖ,") “μαγϑῖι,,) “ἀπ [εεῖϊτιρ.᾽ Ξϑαρροβοᾶ ἴο σοπηθ 

{του ἀπό πὰ ἠνής, “ρεπίϊε,) τ μἰεαξῖηρσ,᾽" “ αἰγαοίῖοε,᾽") ΜΠ τῃ6 ἀϊ- 

βαιϊηϊηδ, ξηνής, ἀπ ἤδποα οοππροίθαὰ συ 1ῃ6 τοοῖ οὗἉ γεη-τβ, δπὰ 

1Π6 Θδηβουι τσαπ, “10 ἀ6βίγα," ““ἴο Ἰοηρ ἴοτ." (Ροΐὲ, Εἰψπιοὶ. Ἐογξεῆ.. 

νο]. ἱ. Ρ. 355.) 

ἴχνχε 841. Χρειώ, σοῃ. όος, ΘΟΠΊΓ. οὖς ἡ, Ἐρὶο δηᾶ ἸΙοηΐο ΤῸΥ χρεώ 

1τνῈ 399, 

υϑϑνῤνοσδι μων θυ 
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1ήπὸ 841--345. 

δος, σομΓ. οὔς, ἡ, ““τοαπὶ,᾽ ““πεεΐ,᾽" “" ἀδδῖγε.᾽," ΟΌΒΘΤΥΘ ἐπὶ χρεώ ἰΐ- 

ΒΘ Γ 8 ΟὨΪΥ͂ ἃ ροοίϊς ΤΌΓΠῚ, [Π 8 ΠΊΟΥΘ ΘΟΙΩΠΊΟΠ ΡΓΌ8Θ Θχργθββίοη Ὀθίης 

γρεια. 

Ἐμεῖο, Ἐρὶο ογ ἐμοῦ, οιπρἢ δῖα σθη. βίη. οἵ ἐγώ. 
Τένηται, 8 βίησ. 2 Δ0Υ. 5]. τηϊά. οὗ γίγνομαι. 

᾿Αεικέα δου. βίης. τηᾶ50. Ερίο πὰ Ἰοηΐς ἴοΥ ἀεικῆ, ἵτοπι ἀεικής, ἕς, 

““μηϑβεεηιν,," ΤΟΥ Μ᾽ ὨΙΟἢ (Π6 ΑἸ1|65 ΘΙΩΡΙΟΥ͂ αἰκής, ἔς. ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ ΤΌ αν, 

ῬΤῖο., ἀῃὰ εἴκω (τά! 8] [ὉΥΠῚ), “ἐξ δεεηιεα,᾽" “τὶ ἀρρεαγεὰ σοοί.᾽" 

Λοιγὸν ἀμῦναι. «ἉοπΒυ]δ 1ἰπ6 67. 
᾿Ολοῇσι, ἙἘρὶς ἀηὰ Ιοηΐο ἴον ὀλοαῖς, ἀαϊ. Ρ]0Υ. ἴδτη. οἵ ὀλοός, 

ἴλη 843. ΝΣ ὅν, “ ἀφφιτιοιῖοε.""--- τοῖα ὅλω, ὀλέω, ται οαὶ (οττηβ οἵ ὅλ- 
λυμι, ““ἰο ἀσδίγου."" 

Θύει, 8 5ίηρ. ΡΓ65. ἰηαϊο. δοί. οἵ ϑύω : [χϊ. ϑύσω, “ ἰο ταρε."" ϑιαϊὰ 
ἘΠ ΘΓΑΙΙΥ͂ οὗὁὨ ΔΠΥ ν]ΟΙΪΘπί τποίοη, “ἐὸ τιβὴ οη, ΟΥ̓ αϊοηρ,᾽. ἃ5 τϑίδυτί 
ἴο τίν 8, ἰθιηρθβῖβ, ὅζο. ; ἤΘΠΟ6, “10 βίουπι,᾽" “ἰο ταρε,᾽)) ἃ5 βαϊὰ οἵ ἃ 

τᾶῃ ἀϊβίγαυσῃϊ νυν 11} Ράββίοη.-- -Ἴ 6 ϑαπβουῖ τοοῖ ἰ5 ἀδμ, “10 δρὶ- 

ἰα16.᾽" 

Οἷδε, 8 βίης. οἵ οἶδα, ἃ Βοοοπά ρεογίδος νυτἢ 6 ἴΌτοΘ οὕ ἃ 
ἴμνε 848. ΡΓΘβθηΐ, “1 ἀποιυ,᾽" το 1Π6 γαάϊςαὶ εἔδω, ““ἐο 8ε6,᾽" ΤῸΥ 

ὙγΠαΐ ΟΠ6 λκ5 8έέπ ἃηὰ οὐδεγυεὰ, ἰῃὶ πε Αγιοισϑ.---- ΟΌβουνο ἰδὲ ἴῃ 
οἷδα [ῃ6 δυστηθηΐ ἰ8 ᾿Πγόνγη βία, ἰΚ6 εἔκω, ῷ ρδτῖ, ἔοικα, Τοπὶο οἶκα. 

(Βιμίπιαπη, [ττερ. ΚΤ ετὺς, Ρ. ΤΊ, εἄ. Εϊδ..) ΤῊ νϑτὺ εἔδω (ἔδω, 1,ᾶϊ. 

υἱᾶ-60) 5 οὈβοϊθῖθ, ἀπᾶ ἰϊβ ρίαθοβθ ὰβ θθθῆ βυρριίδα ὈΥ ὁράω. ΤΙ 

[6565 ἔογιηθα ἵτοτη ἰδ σΟΙΏρΟΒΘ ὑνγὸ αἰβιϊποι τη 1165, οὗ νυ σἢ οὔθ 

μα5 1Π86 πιθδηΐησ οὗἉ “ ἐο 5ες," 1Π6 ΟἸΠΘΥ ΘΧοϊυβίν οι υ ἐἢ6 τηθαπίης οὗ 

“10 κποισ,᾽" 1018 ΙΔ. 16 Υ βἰ σαι βοαϊίοη σοταΐπρ ἤζογα {6 ρεσίδοι. 
Νοῆσαι, 1 8Δ0Υ. ἰπῆη. δοΐ. οἵ νοέω, ““ἐο οὐὗδεγυε,᾽)" “ἰο γεβεεὶ τροη,᾽) 

ἄτα. : [αἴ. νοήσω : ρΡεγῖ. νενόηκα : ἴτοτῃ νόος, σΟηίΓ. νοῦς, “ ἰλε πυῖπά.᾽" 

Πρόσσω, ἙἘΡίο ἀηά ρορίϊο ἴῸΓ πρόσω, αἀνοτὺ, ᾿ἰΓΘΥΔΙΙΥ͂, ““ Ποτισατὰ :ἢ 
ΤΏΟΓΘ ΓΓΘΘΙΥ͂, "" 45 γερατάϑ (ἢ {μίιτε. ἙΎοΙη πρό. 

᾿Οπίέσσω, Ερὶς ἀηὰ ρορίϊο ἴογ ὀπέσω. Αἀνετῦ, ᾿ΠΘΥΑΠΠΥ͂, ““ δαοζισατά," 
“δ εἠῖπα :" Ἰποῦθ {Ὰ6ΘΙΥ, “ αϑ5 τεραγάβ (ἠὲ ρα5ι.᾽" 

1κ1νε 944. "“Ὅππως, Ερίο ἀηὰ ροσῖϊο ἔογ ὅπως, “1᾽) ΟΥ̓ΦΥ ΟΣ υ 

Σόοι. Οοηβαὶ Πἰη6 117. 

Μαχέωνται, 38 μ]υγ. ΡΓ65. 5.0]. οὗ μαχέομαι, Ἐρὶς ἀπά ΤἸοῃΐο ΤῸΓ μό- 
χομαι, “ἰο βαλι." -- Οοηβυὶ 11π6 8. 

[ἀνε 8456. Φάτο. Οὐπβὶξ ᾿ἴπ6 188. 
Φίλῳ. Τάκθδη [ῸΓ [Π|6 ροββθββϑίνθ ριοποῦη, “ λὲβ.᾽" Οοηβοὶε Ππ6 20. 
᾿Ἐπεπείθετο, 8. βίηρ. ἱπιροτί. ἱπάϊο. τηϊά. οἵ ἐπιπείθομαι, ἴῃ {6 Ρᾶ55- 

1Υ6, “ἐο δε ρετϑυαάεά,᾽" ἴῃ 1ῃ6 τηϊάἀ]6, “ ἐο οὐεψ.,"" ΤῊΘ δοῖϊνθ μά τῷ 

θω, “ἰο ρεγδιιαάε,᾽" “το σοπυῖποε,᾽" 18 ΤΆΤΘ ἃπᾷ Ἰδῖθ. 
ῬἙταίρω ἀαΐῖ. 5ἴησ. οἵ ἑταῖοος. ου, ὁ, “ α Γγϊενια,᾽" “ἃ σον ραπῖον, ἢ 
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 πᾳἔἄ. 
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Τήπε 846-350. 

ΓἌγαγε, 8 5ἰπρ. 2 Δ0Γ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἄγω, ΕἘρΙ΄ο πὰ [οηΐο ἴοι 
ἤγαγε, [6 δὐυρτηθπῖ Ὀοὶηρ ἀτορραά. 

. Δῶκε, 8 5Βίηρ. 1 8Δ0Γ. ἱπᾶϊο. δοῖ. οὗ δίδωμι, Ἐρὶς ἀπά Ιοπὶο ἴοι 
ἴχπε 847. ἔδωκε, ἰῃ8 αὐρτηθηὶ θείης ἀτορρθά. Σ 

τώ. Οοπβυὶϊὶ Πἰπ6 338. ὶ 
Ἴτην, 8 ἀυδ] ἱπηρογί. ἱπάϊο. οὗὁὨ εἶμε, “10 ρο,᾽" Ἐρὶς ἴοσ φείτην ΟἹ 

ἤτην. (Καλπετ, ὃ 218.) 
᾿Αέκουσα, ἘΡὶο ἀπά Ιοπὶο ἔογ ἄκουσα, ἴδτη. οὗ ἀέκων, -ουσα, 

"ον, ΤΟΥ ἄκων, ἄκουσα, ἄκον. Οοηδβυϊῖ Ἰἰπρ 327. 

“Ἅμα, “ αἰοπρ «εοἱἢ." Οὐοπβυϊέ Π1π6 158. 
Κέεν, 8 βίης. ἱτηρογῇ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ κίω, “ἐο ρο., Ἐρὶς δηά Τοπῖς ἴῸΓ 

ἔκιεν, (ῃ6 δυρτηθπέ θαΐπρ ἀτορρθᾷ. ΤΠ ἢτβὲ ρϑύβοη οἵ ἴδπ8 ᾿τηροσῇ. 

15 ἔκιον, ΟΥ, νπουξ [Π6 διρτηθηΐ, κίον.--- Κίω 566 Π|5 ἴο θθϊοηρ ἴο ἔω, 

ἴπμ6 τοοΐ οἵἉ εἶμι, “ἐο ρο," δηὰ ἔγοτῃ ἰΐ οοῖὴθ κιάθω πὰ κινέω, ἀπᾶ, 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ, {Π6 [,Αἰ]π εἷο ἀῃὰ εἴεο. 

Δακρύσας, 1 80γ. ρατί. δοί. οἵ δακρύω, ““ἐο τσεε},᾽)" “ἰο δωτγεὶ 

ἴακε 949. ἵπίο ἐξατϑ.᾽" ἙΎΟΙη δάκρυ, “α τέατ." Οὐπευϊῖ Π1π6 42. 

ἝἙτάρων, σεῃ. Ρἷαγ. οἵ ἕταρος, οὐ, ὃ, ““α σοπιραπῖοπ," ὅζο. Οοπβυϊ 
Ἐπ 179. ΐ 

Λφαρ, “οτεϊισιει." Αἀνοχῦ, δἰἴπ συ πΌπι ἅπτω, ΟΥ ἔτοτη ἀπό δπᾶ 

ἄρα. 
Ἔζετο. Οὐοηβαὶέ Πἰπὸ 48. 

Νόσφι, ““ αδἴάε ἤγοπι,᾽" “ αἰραν ἤτοπι." Αἄνοιθ, βμοτίθποᾶ, δοθογάϊησ 
ἴο 1Π:6 σταιητηδυίδη8, ΠῸΠῚ νοστόφι (Ηξετηι., Οριιδο., 1.) 322). Βυΐ {Π15 

8 σοπαθπηπθα ὈὉν Ποηδάβοη, γἢ0 ἴγᾶθαβ 8 ΔΠΔΙΟΡΥ͂ Ὀαίνγθθη 1ῃ6 
ἢγϑβί 5} 4016 οὗ (μϊ5 νγοτὰ, [ῃ8 ατϑθκ νῶξ, ἀπ 1,αἰΐῃ πο, ἃ πα τ Δ 65 

νόσ-φι ταρᾶῃ, ΡΓΟΡΕΤΙΥ, “ὃν ἀϊπιδεῖ ξ," [ῃ68 Ἰοδάϊηρ ἰάθα ἴῃ νῶξ, πο5, ἀπὰ 

νόσ(-φι) Ὀδὶησ {παΐ οὗἉ ““ Βαραγδίϊοῃ," “ἀπιΐγ." (Νέειο Οταίΐψίιι5, ἢ 

168.) 
Λιασθείς, 1 ΔοΥ. Ρᾶτί. Ρᾶ55. (1π ἃ τηϊἀἀ]6 586η56) οὗ Ὑδτ αθῇ “ρ 

δεπὰ δἰάεισαν5,," “ἰο ρο αϑ:46,"" “0 ἐμτῆη αἰσαν." Βυϊίηδη: ΘΧΡγΈββ 68 
815 οοηνϊοἰίοη {παΐ λιάζομαι ἴ5 Εἰ ΤΩ ]ΟΡΊΟΔΙΥ ακὶη ἴο κλένω, Ἰυϑὲ 85 

κνέφας ἰ5 ἴο νέφος, κλιαρός ἴο λιαρός, ἕα. (1 εχιὶ., γΟ]. 1., Ρ. 75, ποί.) 

1χκὲ 850. Θένα. Οοπβυὶ Ππ6 84. 

᾿Αλός. Οοπβοὶ Πἰπθ 314. 

Πολιῆς, Ἐρὶς πᾷ [Ιοπὶς (ῸΓ πολιᾶς, σθη. βίησ. ἔδιη. οὗ πολιός, ἥ όν, 

Ἐρὶο πὰ Ιοπὶς [ῸΓ πολιός, ά, όν, “ ἀοατῳ.""-- (Ο(οπβαὶξ ποίθ.) 
Ὁρόων, Ἑρίο Ἰαηρστῃοπίηρσ ἴῸΥ ὁρῶν, ῬΓΕΒ. Ρατέ. δοῖ. οὗ ὁράω, “ἰο 

ἰοοῖ,᾽" ““ἰο 85εε. Οὐοπβυβ Πἰπ6 δ6. 

Οἶνοπα, δοοῦβ. βίης. οἵ οἱνοψ, σβῆ. οπος, ὄ, “ ἀατκ-λιεὰ." Τάϊοτ- 

ΔΙΙγ, ““τοὶπε-οοἱοτεά,᾽" πατῖρς 16 ΘΟΙΟΥ ΟΥὙ 6 οὗ νυ»ῖΠ6. ---- ((οηβ0}: 

Οἱ 6.) - ΑἼΟΠῚ οἶνος, “τοῖπε,᾽") δἀηὰ ὦψ, ““ἰοοῖ," ““ἀρρεάταπεε." ὅο 

[χκε 846. 

χκὲ 

.ς γὐϑν«. εαὐὐσπτὐϑδνδ δι «.. δου "».ὃ 
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1λπὲ 880-964. 

Πόντον, Δ0ο08. δίπρ. οἵ πόντος, ουὅ, ὁ, “ εἶκε ἀδερ," “ἰδ ϑρεη 8εα.""-- 

πκίη το βένθος, βάθος, βυθός, ““ ἀεριἠι,᾽" ἀπ 1Π6 1ναιϊπ Λιυπάιι5. 

Πολλά, πρϑυΐθυ ΡΙαγ. ἃθοι8. οἵ πολύς, ἴάκΚθη δάνθυθίδ!!υ, 

“ξαγηεδιϊῃ."" 

Φίλῃ, ἰακΚθὴ ἃ8 ἃ Ὀοββθββίνϑ ργΟΏΘΌΠ), “ ἀΐβ.") ΟΟηΒΌΪ Τἰη6 20. 

Ἠρήσατο, Ἑϊρὶς ἀπά Ιοῃὶο 1ῸΓ ἠράσατο, 8 5Βἰπα. 1 Δ0Υ. ἱπάϊᾳ. οἵ 1Π8 
δἰ 416 ἀθροπθηΐ ἀράομαι, “ ἰο ργαΐ :᾽ Ταϊ. ἀράσομαι, Ἐξρίοα ἀπά Ιοηὶς 
ἐρήσομαι, 1 δογ.“ἠρασάμην, Ἐρίο ἃπὰ Ιοηΐο ἠρησάμην.--- ἘΊΟΠῃ ἀρά, “ἃ 
Ργαψεν."" 

᾿ρεγνύς, ποτη. Βίηρ. ΡΥ65. Ραγί. οὗ ὀρέγνυμι, “ ἐο βἰτείοἶ, οἱ." ΤῊΘ 
[ΔΟΥΘ αβαδι ΓΌΓΠῚ 15 ὀρέγω : {αϊ. ὀρέξω..----ΑΚίη το 186 1ναἰίη γερο, ἐτῖρο, 
»ογτίρο; δττηδη γεΐολεη, τοῖοι ; ἃπα ἘΠ 8} ταοὶι. 

ἜΣστεκες, Ὦ βίπρ. 2 800. ἱπάϊο. δοί. οἵ τέκτω, ““ἐᾳ ὑτίπρ ζοτίι:"" 

ἴανε 852. τὰς, τέξω, ἀΒΌΔΙΙΥ τέξομαι : φοσίίο, αἰδο, τεκοῦμαι : ΡεΥΐ. τέ- 

ἴκνεὲ 351. 

"τοκα : ὦ ΔΟΥ. ἔτεκον.---Ἰ Θρὶ Ποπρὰ τοι ἃ τοοί τεκ. 
Μινυνθάδιον, ἀσουβ. Βἰηρ. τη886, οὗἉ μινυθάδιος, α, ον, “ 5λοτί-ἰἸυεάὰ.᾽ 

- Ετοπι μένυνθα, “ α {με16,,") “σετν {ἰέι16,,) ΜΟΙ 15 [561 το 068 ἱγασοθ 

ἴο μινύς, “ {ὲεε|6,᾽) ““ 5πιαϊὶ,,) ἀῃα Τ,11Π πιΐηπμι8. 

Ὄφελλεν, 8 βίηρ. ἱτηρθσί. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ὀφέλλω, “ἐο οισε,᾽" 
ἴανε 868. ς ἰο δε οὐϊσεά," ἕο. ΤΗΐΒ νϑτὺῦ ἴῃ 189 ργεβθηΐ δπᾶ ἱπὶ)- 

Ρογίθος ἰβ ποί τάτθ, ἰη ἨτΊΘΥ, (ῸΓ (86 ΟΥΑΙ ΠΔΥΥ ὀφείλω, ““ἰο οιρε.᾽" 

6 τηυβὲ ποῖ, Ὠονγθύθσ, οοηΐουπα (μἰ8 ὀφέλλω νυ 1π6 οἱά ροθίϊο 
ννοτὰ ὀφέλλω, “ ἰο ἵπογεαϑβε,᾽" “ἰο δηϊανρε.᾽" 

Ὀλύμπιος, “{ἰε Οἰψηιρίαη,᾽" “ Οἰψηιρίαπ «]7ονε6,," ποτη. βίη. τηᾶ86. οὗ 
Ὀλύμπιος, α, ον, “" Θινησφαν “Ὁ ΓΙ ΟΥ̓ δεϊοηρίηρ ἰο Οἰψηῖριι8.""--- τοίη 

Ὄλυμπος, “ Οἰψπιριι5." Οὔὐοηβυὶὲ 11π0 44. 
᾿Εγγυαλίξαι, 1 δογ. ἰηῆῃ. “ιοῖ. οὗ ἐγγυαλίζω, ““ἰο δεδίοιυ.᾽" ΤιΓΘΥΑΙΙΥ, 

“το γιιὲ ἵπίο (ἠδ γμαΐπι οὗ οπε᾽ 58 ἱφπά ;)) ἸΘΠΟΘ “ ἐο ριιὲ ἵπίο οπε᾿ 5 παπᾶ, 
“0 σταπὶ," “10 δεβίοισ :᾽) [αΐ, ἐγγναλέξω..--- ἘΥΟΙ ἐν, ἀηὰ Ὑϑαλδα “Ὁ 
λοίϊοιν," “εἰ λοίϊοιν οὗ ἐλε παπά." 

Ὑψιθρεμέτης, “ ᾿ἰρσΠειπάοντηρ,,") “τοῖο ἐπμπάους ὁπ ρὶ, ἊΣ 
ἴανε 364. ποπη. βίης. ΟΥ̓ ὑψεθρεμετής, ἕς.---ΕὙοίη. ὕψει, ““οπ ἀϊρὴ," δηθὰ 
βρέμω, ““ἰο τοαῦ' 1ἴκ6 ἃ ἐπ Πα ΥθοἸ .᾽ 

Τυτθόν. Αἀγοτῦ, “ ἐπα 8πιαὶϊϊ ἀδρτεθ." ῬΥΟΌΔΌΪ 16 ἀοουβ. βίην. 
ποιϊΐ. οἵ τυτθός, ὄν, Ἰἰαΐῖθ Υ τυτθός, ἤ, ὄν, “ {116,5} ““ δηιαϊ!.᾽" 

Ἔστισεν, 8 5Βίησ. 1. 8Δ0Υ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ τέω, ““ἐο ποηον :" 1αΐ. τἥσω : 

Ροτί. τέτιῖκα : 1 δου, ἔτῖσα. ΤἼΏΘ γϑτ τίνω, “ἐο Ῥαψ ΟΥ̓ διεῆεν ((Π6 Ρθη- 
ΔΙ οἵ δὴ οἤδη δ), οττηβ, {{Κθ 1, ἃ ζαυΐαγο, τίσω : 1 ΔΟΥ. ἔτισα : ΡΘΥΐ,. 

τέτικα, ὅζα., Ὀὰϊ {Π6 Αἰτΐοβ τᾶ κα [ῃ6 ἐ Βῃοσί ἱπ 81} {Πη6 δη5685 οὗ [8 

ΩἴοΓ υϑιῦ, δπὰ τἢθ ραββίνθ [8 Κ685 σ; 88, ρογίθοί τέτισμαι : 1 8ΟΥ 
ἐτίσθην : νυοΥΘα5 τίω τηᾶκ68, ἰῃ {Π6 ρουίδοϊς ραββϑίνυϑ, τέτεμαι. 
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1ἴηε 956-360. 

ἴχνε 866. ᾿τίμησεν. ΟΟὨΒΟΪ᾿ Π1Π6 11. 
Ἑλών. Οὐοπβαὶξ π6 137. 

᾿Απούρας, ἘΙδ 1 ΔΓ. ραᾶτῖ. δοῖ. οἵ ἀπαυράω, " ἐο ἰαΐε αιταψ. ΆᾺᾺ 
δηδησθ οὗ γοννθὶ ΟΟΟΌΓΒ Π6Υο, οὗ νν ϊοἢ νγ 6 πιθϑὲ νυ ἱ ἢ ΠῸ ΟΙΠΘΙ 1ἢ- 

Βίδ ποθ δἰβαυνῃεσθ. Νὸὼὸ ἱπῆπιῖνθ ἀποῦραι ἰΒ Τοπά. ΟὐΟπδβυϊὶ {Π6 το- 

γλᾶ1Κ5β οὗ Βυϊηδπηη (1μεχιϊ., 8. υ. ἀπαυρᾶν, 3), ννῆο Τα] οίβ 1ῃ6 τηοάε, 

δαορίοα ὈγΥ 8οῖηδ οὗ ἴπ6 οἱά στατητηδηίδηβ, οὗ τηακίησ ἀπούρας, ὈΥ 

ΒΥΏΘΟΡΘ, [ὉΓ ἀπουρίσας, ἴτοτη ἀφορίζω. (Οοτηραγα, ἅ]5ο, ιιἑηιαγιης 
Ἰγγερ. Ῥεγὺδ, Ρ. 84, εἀ. Ει8}1.) 

Δακρυχέων, ουσα, ον, “ δἠο(άϊηρ᾽ ἱεαγδ." Μοτθ Ἠΐθσδν, 

ἘΑΒΈΘΘΤΙΙς γοιιτῖηρ [ογίν ἐεαγ8." ΟΥ̓́ Γγϑαιθηΐ ὈσΟΌΤΓΘΠΟΘ ἰῃ ΗΟΠΊΘΓ, 
δηᾷ ἴῃ {ῃ6 Ἰαΐθυ Ἐρίοβ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἴῃ [Π6 ραγίοῖὶρὶθ, ἃ8 Πθτθ. ΝΟΠΠῈ5, 

Βονγονϑῦ, ἢὰ5 δη ᾿πηρογίθοξ, δακρυχέεσκε.---- ΕὙΟΤὴ δάκρυ, ““α ἐεαν,᾽) ἃπα 

χέω, “10 γον ῥογι," “1ο δἰιοά.᾽ 
Τοῦ δ᾽ ἔκλυε. Οὐοπδα!ξ 11π6 48. 

Πότνια, ποιη. Βίησ. ἔδιη. οἵ πότνιος, α, ον, “ τευεγεά." Οἴδπη οσουτγ- 

Υησ ἴῃ ΗοΙΏΘΥ, ΒΟυιηθί πη685 ἃ5 δῃ δα͵θοῖϊνθ, δῃὰ ἃσαΐη ἃ5 ἃ ποιῇ 

Θαυϊναϊθηὶ ἰο δέσποινα. Τὶ 85 Ὀ66η βυρροβαοά ἐμδϊ πότνια 15 1Π16 [δτὰ- 

Ἰπἷπ6 οὗ πόσις, υϑὲ 5 δέσποινα ἰΒ5 οἵ δεσπότης. ΤΠ τοοῖ τηᾶγ ὃὈ6 

ἰγασθὰ ἴὸ [86 ϑᾶηβουῖς ραίϊ, “Ἰογὰ,᾽ ““ Ὠυβθδηᾷ :᾽ ρμαίπὶ, ““νν» 16, 

ΚΕΔΟῪ ;᾽ ἀπά θοΐῃ οἵ [μ6586 ἴο ρῶ, “16 γ].᾿ ΟὈΠΙΡΆΓΘ ἴΠ6 1 Ατίη }ο- 

ἔδηδ, ροίῖϊ5. (οί, Εἰψπιοὶ. Εογβεὶι., ΝΟ]. 1., Ρ. 189.) 

χτνε 358. Ἡμένη, ἴδηι. οἵ ἥμενος. ΟὐΟπΒαΪὶ ᾿ἰπ6 330. 

Βένθεσσιν, Ἐξρὶα ἀπά [Ιοηὶο ἴοΥ βένθεσιν, ἀαῖ. ρ᾽αγ. οἵ βένθος, εος, τὸ 

(Ροδίϊς [γ βάθος, ἃ5 πένθος ἴοΥ πάθος), " ἀερίἠ,᾽" ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ οὗ 1Π6 568. 

Τέροντι. Οὐηδυῦ ᾿μ6 26. τὴ 
Καρπαλίμως, “ φαϊοκζίν,᾽) ““ Ξρεεάϊψ." ΤΑΊΘΓΑΙΙΥ, “΄ τολέϊ, ἐεατ- 
ἴηι 8ρεοα." Ῥτοιη καρπάλιμος, “ ἐεαττηρ,᾽" “ διοὶ[ι.," -- ΕΥοιὰ 

ἁρπάζω, νυἱτἢ νον ΟΠ ρα 8 1ῃ6 1ματίη δατρο. Βο ταριάιι5 ἴῃ Ἰμαϊϊη. 

᾿Ανέδυ, 8 βίης. 2. Δογ. ἱπάϊο. δοῖ., αββϑίσηβα, δοηρ νυἱἢ 1Π6 Ρογίθοϊ, 

ἀναδέδυκα, ἴἰο 1Π:6 τ] 416 ἀδροηθηΐ ἀναδύομαι, "10 ἐπιεγρ Ὲ,᾽" “ ἰο σοηϊς 

οἱἱὲ οὗ." “δ δοῖϊνθ, ἀναδύω, ἰ5 ΟὨΪΥ 868 ἰῃ Ἰαΐ6 ὙΥΤΙΓΘΓΒ. 

ἮἨζῦτε, Ἐρίο [0Γ εὖτε, “κε, “ α5.᾽ 

᾿Ομδχλῃ, ης, ἧ, “α πιϊδὶ.) Ὀογὶνϑὰ ὈΥ Ῥοίξ Πομι {88 ϑαηβουῖ πεῖ, 

“ἐ [0 ΡΟΌΓ.᾽ 

1κνε 860. Πάροιθε, ᾿ἄάνοτηθ, “ἐπ ζγοπὲ οὐ,᾽" “ δείοτγε." 
Καθέζετο, 8 βίης. ἱτηρογῖ, ἱπάϊο. πὰ. οἵ καθέζομαι, “1 8εαὲ πιψ 86," 

“Ὁ αἱὶ ἀοιυη." ΟὈΒΘΥνΘ πὶ καθέζετο 1ἰ5 ΕΟ [ῸΓ ἐκάθέζετο, ἴ:8 ἂὺξ- 

τηθηΐ μανίης θθθη ἀτορραθᾷ. Βυϊιτηᾶπη ἀοπθῖβ [6 δχἰβίθησθ οὗ 
ΒΏΌΟΘΙ ἃ ργΓδβθηΐϊ ἃ5 καθέζομαι, ἀπ τη Κ65 ἐκαθεζόμην ἃ ῷ 8ΟΓ.. ἔτοτῃ κα- 

θίζομαι , Ὀὰΐ {18 ΟρΡΙ ΠΟΙ Β66Π15 ἴ0 ννδηΐ σοπῆγπη)αίίοῃ, 

᾿ 

1μνῈ 8359. 
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1της 361-366. 

Κατέρεξεν, 8 Βἰηρ. 1 801 ἱπάϊς. δεῖ. οἵ καταρέζω, 516 ἃ 

ἴων 861. καταῤῥέζω, " ἰο δοοίὴε." ΤαΙΘΥΔΙΙΥ͂, “ἐο σαϊιδὲ ἰο ἰϊε ἀσιρη,᾽" 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ͂, “ ἐο ραὲ ιοἱ εἶ, ἐμε μαπὰ ;)" ἸΘΏΟΘ, σΘΏΉΘΓΑΙΙΥ, “ ἐο ἤοπαϊε," “ ἰο 
ϑοοίδε :᾽ [αἱ. καταρέξω : 1 δο0Υ. κατέρεξα.----ΕἾΟΠ κατά ἀῃμὰ ῥέζω. 

᾿Ὀνόμαζεν, Ἐρὶς ἀηὰ Ιοηΐς ἴῸΓ ὠνόμαζεν, ἴΠ6 δυρστηθπὶ ὈΘίπρς ἀτὸρ 
ΡΘά, 8 βίησ. ᾿πηροσῖ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ὀνομάζω, ““ ἐο τιέέετ, "ἰο πάπιε 1" (αὶ 
ὀνομάσω .----Ετοτη ὄνομα, “ α παπι6.᾽" ͵ 

Κλαάΐεις, ἃ 5ἰηᾳ. Ργ65. ἱπαϊο. δοῖ. οἵ κλαΐω, “ἐο τσεερ :᾽" αἱ. 

ἴανε 862. κλαύσω (Ὑλεοοτῖί., ΧΧΙΪΙ., 94), ΤΏΟΓΘ ΘΟΙΏΠΊΟΠΙΥ κλαύσομαι : 

1 8ο0Υ. ἔκλαυσα. ΤὮΘ Αἰτὶς ἔὌγτη οἵ [ῃΠ8 ργθβθηΐ ἰβ κλάω. 

Πένθος. Οοηβυϊξ [ἴη6 284. 

᾿Εξαύδα, ἢ: βἴησ. ρΓ68. ᾿τρου. οἵ ἐξαυδάω, " ἰο 5 οἱ :᾽" 

ἴανε 868, πα, ἥσω.--- τοῖα ἐξ ἀπὰ πϑύα ἐραν 
Κεῦθε, ῷ' βἰην. ΡΓΘ5. ἱπΊΡ6Γ. δεῖ. οὗ κεύθω, ““1ο σοπεεαϊ,᾽"") “ἰο ἢϊάε :᾽" 

[αΐ. κεύσω : ροτί. κέκευθα : Ὧ ἃογτ. ἔκῦθον .---- ΑΚ ἴο κύω ἀπά κυέω. 

-Νόῳ, Ερὶς ἀηὰ Ιοπῖορ [ῸΓ νῷ, ἀαΐ. 5βίηρσ. οἵ νόος, οοπιγαοίαα νοῦς 
“ἐμ πυϊπὰ :" σ6ῃη. νούόυ, νοῦ : ἀαϊ. νόῳ, νῷ. 

Ἑΐδομεν, 1 ΡΙυγ. ΡΓ65. 8300}. δοῖ., στὰ [8 Βῃογίθηθὰ πηοοά- νουνεὶ, 

ἴου εἴδωμεν, ἔτοπη εἴδω, “ ἐο 566," “ἰο ἀποιο." Οὐοπβυϊὶ "π6 203. 

Ἄμφω. Οοπβυὶὲ ᾿ἰπ6 196. 
Βαρυστενάχων, ονσα, ον, “ ἀεεγὶψ ρτοαπῖη,᾽ ῬΥ6Β. ραυεἰοίρ!α 

ἴανε 864. ἃ πη βαρυστενάχω, νεἸο ἢ, ΠΟνΘΥΘΙ, ἀ065 ποῖ ΟσΟΌΓ.-- 
ΕΊοπὶ βαρύς πὰ στενάχω, “" 1ο στοαη." 

1μνε ϑῶῦ. Οἶσθα. Οὐοπβαὶε ᾿ἰπθ 88. ὃ 

Τίη, βιγθησιῃθηδα ἴογιη [Ὁ τέ, “ τσὰψ 7" υϑεά Ὀγ Ηοτηθσ, Ηδβίοα, 
δηα ἴῃ Αἰτὶς ΘΟΠΊΘΟΥ.----Εὐττηθὰ ἔγοια τί, {{ ὁτιή ἔγοτῃ ὅτι, απ ἐπειΐῇ 
ἴγτοτι ἐπεί. : 

Τοί, Ερὶς ἀπά Ιοηΐο ἴῸΥ σϑέ. 

Εἰδυίῃ, ἀαῖ. βίης. ἴδῃ. οὗ εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός, ροτῖ. ραγεοῖρ]θ, ἂπὰ 
αϑϑίσηδα ἴο οἶδα, "1 κποιο.᾽"»“ Οοηβιξ πὸ 202. 

᾿Αγορεύω, 1 5ϊἴπ5. ΡΓ65. Βυθ)αποῖ. δοῖ. οἵ ἀγορεύω, “ ἐο ἐεἰ ,᾽" “ἰο ἀε- 
εἴατε :" ἴαϊ. εὐσω.---Ε τότ ἀγορά, “ α γεῤίϊε απδεηιδίψ,᾽" ἰἢ.6 νϑυγὺ Πἰ67- 
ΑἸ πιθαηίησ ἴ0 ΒρΡΘΔΙ ἴῃ ἃ Δ5βθῃΌΥ, ἱπΠου σι ἀϊουνγαγὰ υϑοὰ ἴῃ ἃ 
ΦοΠΘΓᾺ] 56η86. , 

᾿Ωιχόμεθα, οὐ ὠχόμεθα, 1 μΡίυτ. ἱτηροτῖ. ἱπαϊς. οὗ 1π6 τηϊᾷ 16 
ἴαχε 866. ἀθ ἰ οὗ ἐν “το ρὸ :" Ἃαἷ. οἰχήσομαι : ροτί. ᾧ Ἂ Ροπϑηϊ οἔχομαι, [ χήσομαι : ῬΟΥΙ. ῴχημαι 

Θήδην, ἃσουβ. βίησ. οὔ Θήδη, ης, ἧ, “ Τλεὐε." --(Οοηβυὶ ποίθ.) 

ἨἩοίηθΥ 0565 αἰ5ὸ [ἢ 6 ρΙυΓα] ἴογπ Θῆδαι, ἕο. [,αἴ6 ΨΥ 6 ΓΒ πιθηϊίοα 
ΤΠΘΓΕΙΥ τὸ Θήδης πεδίον, ἃ {ταϊτ{Ὁ] ἀϊδίτιοϊ, βου" οὗ 148, ἀπά πϑᾶῦ 

ῬεγΡΆΠΊΙΙ5. ᾿ σναδ ἐὺ 
Ἱερήν, Ἐρίο ἀπὰ Τοπὶς [ῸΓ ἑεράν, 8668. βίηφ. ἴδῃ. οἱ ἑερός, ἥ, ὄν, 

Ερίο δπὰ Ἰοπὶς [ῸΓ ἱερός, ά, όν, “ Ξαοτεά.᾽"---(Οοηδβυξ ποίθ.ν 

ἐὸν 

. ὩΣ 

ἌΥῸ 
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1ῆπε 860-384. 

"Ἠετίωνος, δεπ. οἵ ᾿Ηετίων, σ6ῃ. νος, “ Εξιίϊοπ, Κίηρ οὗ Τηθῦθ, 

δπὰ {ΠΟΙ οὗ Απαγογηδοιθ.---((οπβοϊτ ποΐθ.) 
Διεπράθομεν,"1 Ῥ]ΌΓ. 2 Δ0Γ. ἱπᾶάϊο. δςΐ. οὗ διαπέρθω, “ἐσ 

ἔανε 967. δαρῖ," “το ἀοδίγουν ἱοτγὶψ : Ταϊ. διαπέρσω : Ὧ δογ. διέπρῆ- 
θον.--- ΕὝΟΤὴ διά ἃπᾶ πέρθω. 

Ἤγομεν, 1 ΡΙΏΓ. ᾿πηρο σῇ. πάϊς. δοῖ. οὗ ἄγω, “ἐο ὑγίηρ.᾽" 

᾿ἘἘνθάδε, “μιϊμεγ." Αἀνουὺ οὗ ρίδοθ. Θοιηθι 65, αἶβο, οὗ {ἰτη6, 

“ γ)ιοηι,᾽ “τπεγειροτι." , 
- Δάσσαντο, ΕΡΙΟ δηά ΤΙΟΠ]Ο [ῸΓ ἐδάσαντο, 8 ΡΙΌΓ. 1 ΔΟΓ. ἱπάϊ!ϊσ. 

ἷμπε 868, τηϊᾶ. οἵ δαΐίω, Τῆοῦγ8 ὉβΌΔ]]ν, τα ἀ]6 δαίομαι, “ ἐο ἀϊυϊάε :᾽ 

ἔαϊ. δάσομαι : 1 ἃοΥ. ἐδασάμην. ΟὈδοΙνα ἐμαὶ δάζομαι 8 ΘΟΤΩΤΠΟΙΪΥ 
ἀΒΒΌΓΩΘα 85 ἃ ργδβϑηΐ ἴο [ὍΓΠ ΒΟΙΏΘ οὗ [Π6 [6 η565 οὗ δαίω. 

ΤχνῈ 869. Χρυσηΐδα. ΟΟηΒᾺΪΕ Π{Π6 111. 

[περ 3} ᾿Ἑκατηθόλου, σ6ῃ. βίηρσ. οἵ ἑκατηθόλος, ον, “" }αγ-ἀατέιηρ.᾽""--- 

ΝῈ ὅς Ἔγριη ἑκάς, “ αατ," ἅπᾷ βάλλω, “ἐο ἤμιτὶ," οὐ “ ἄατί." 
ε 

Χαλκοχιτώνων, 56ῃ. Ρ]υΓ. οὗ χαλκοχίτων, ὠνος, ὁ, ἧ, “ ατγαι- 

[αν 87], εὦ ἴπ ἐμηπῖος οὗ ὅγαββ," ““γαϑ5 οἱα(," ““ὑγταξεη-πιαϊεὰ."--- 

ΕἼ χάλκός (Θοπβυ]δ ποΐβ ὁπ. ᾿ἰπ6 2330, ἃπὰ χετών, “α ἐμηῖς,᾽" “ἀπ 
ὠπάοτ ρατπιεηὶ.᾽" 

ΣΧωόμενος, ΡΥ65: ραγί. οὗἩ 1Π6 τηϊά 16 ἀδβροπϑηΐὶ χώομαι, “ἐο 
ἴχνε 880. ες ἱποεπϑβεᾶ :" 1ὰαϊ. χώσομαι : 1 80Υ. ἐχωσάμην. ---- ΑΚίη το 
χολή. 

Πάλιν. Οοπδβαϊύ ποίθ οη ᾿ἰπ6 ὅ9. 

Τοῖο, ἘΡΙο δηὰ Ιοηἱϊο [ῸΓ τοῦ. 

Εὐξαμένου, 56ῃ. 5ἰηξσ. 1 8Δ0Γ. Ρασγί. τηϊά. οὗ εὔχομαι. Οοηῃ- 

ἴππε 881. 50} π6 48. 

Ἤκουσεν, 8 5ἴηρ. 1 801. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἀκούω, “το ἤξαγ:᾽" [αξ. ἀκού- 
σομαι: φΡοτί. (ἐὺ) ἀκήκοα : (οτῖς) ἄκουκα : (ἰαίεγ) ἤκουκα : 1 ΔΟΥ. 

ἤκουσα. ΤῺΘ ἔογττη ἀκούσω ἢτϊδῖ ΟΟΟΌΥΒ ἕπῃ ΑἸοχαπάσγίηθ αὐθθκ. 

Φίλος, ἡ, ον, “ἀεατν." Τακθη ΠΟΙΘ ἴῃ ἰζ8 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ͂ 56η56, ποΐ 88 ἃ 

Ῥοββαββίνϑ. ; 
Ἧεν, Ἐρὶο ζ0γὙ ἣν, 3 βίηρ. ἱτηροσῖ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ εἰμέ, “" ἐο δε." 

ἯΝΚκε, 8 5'ηνσ. 1 Δ0Υ. ἰηάϊο. δοΐ. οἵ ζημι, ““ἐο ϑεπὰ "᾽" ζαϊ. ἧσω : 
Ῥοσῇ. εἶκα : 1 δου. ἧκα. 

Θνῆσκον, 8. Ρὶυγ. ᾿τηρογί. ᾿πάϊο. δοῖ. Ερὶς δπὰ [ἴΙοηὶς Ὁ: 

ἴανε 5388. εργησκον, [ῃ8 δυρτηθηΐ θδίπρ ἀτορροά, ἥτοιη ϑνήσκω, “0 
ἄϊε :" Ταΐϊ. ϑανοῦμαι : ρΡοτί; τέθνηκα. 

Ἑπασσύτεροι, ποτα. Ρ] ΕΓ. πηᾶ80. οἵ ἐπασσύτερος, α, ον, ““οπὲ αἴίεν 
αποίλενγ." ΤῊΪΒ νγοτχὰ ἰβ5 ἃ σοιωρδχγαίνθ ΟΠ]Υ ἰπ [ὈΥΠΊ, ἃ Π ἃ ΘΟΠῚΘ5 ἵγΌτα 
ἐπί ἀιιὰ ἀσσύτερος, ὙΥὨ]ΟὮ 15 1156} Τοττηβὰ ἔγοιῃ ἄσσον. 

[χνε 382. 
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1ήπε 384--399, 
ἐῤη Πάντη. Αἀνοτῦ, 1655 ΘΟΥΓΘΟΙΙΥ τυτι ἴθ πάντῃ. Ποτίς ἴοστα 

" πάντα, τοί πάντᾳ.---ἼΟΙ πᾶς. 

ΓἌμμι, Ἐρὶς ἀπᾶ θο]ο ΤΥ ἡμῖν. ΑΠΟΙΉΘΥ “ἘΠ Ο]1ς ἔστη ΤΥ (ῃ6 βᾶτηθ 
15. ἀμμέσι. 

1χνῈ 385. Εἰδώς. Οοηβοϊὶ Ππ6 368. 

᾿Αγόρευε, 8 5Βἰηρ. ᾿τηρογῇ, ἱπάϊο. δοῖ., Ἐρίς δηὰ Ιοῃὶς ΤῸ ἠγόρευε, 
1116 διστηθηῖ Ὀοὶπρ ἀγορρδὰ ; ἔτοϊη ἀγορεύω. Οὐπβα Π1π6 8385. 

Θεοπροπίας. Οὐοηδβυὶ ᾿η6 87. 

Κελόμην, 1 5Βίηξ. ἱτηρογῆ. ἱπάϊο., Ἐρὶς δηᾶ Ιοηΐο (ὉΓ ἐκελο- 

μην, (18 δυρτηθηΐ θθίησς ἀτορρδὰ ; ἔγοτα ἔπ:6 τηϊἀἀ]6 ἀθρο- 

ποηΐ κέλομαι, ““ἰο διά,᾽" “ὁ ἐαλιοΥ!.᾽)" ΤΑ ΘΓΑΙΥ, ““ἐο 85εἰ ἔπ πιοίϊονι,") ἀπὰ 

ΠθποΟΘ οὗ [Π6 58πὶ6 ζΑτη ΠΥ ἢ κέλλω. 

Ἱλάσκεσθαι, ργ68. ἰηῆη. οἵ τη 416 ἀδροπθηΐὶ ἱλάσκομαι (ΤΆΤΘΙΥ ἱλάο- 
μαι), “ἰο Ῥτορίίαίε :᾽" [υϊ. ἱλάσομαι.----ἘΎοτα ἴλαος, “ Ῥτορίιιἴοιι8.᾽" 

᾿Ατρείωνα, ἀρου8. Βίηρ. οἵ ᾿Ατρείων, 6 ῃ. ὡνος, ὁ, “εἶκε 5δοπ 

[με 887. ΟΓ Αἰτγειι5." Α Ρδίχοῃυτχηῖϊο, {Π6 Βδ1η6 'π τηΘδΠΙηΡ 88 

᾿Ατρείδης. 
Λάδεν, Ἑ;ρὶς δηά Ιοπὶς ΤῸΥ ἐλαύεν, ἴῃ6 αὐστηδηΐ Ὀδίησ ἀτορραά, 8 

βίῃ. 2. Δ0Υ. ἰηάϊο. δοῖ. οἵ λαμδάνω, “ἰο 5εῖχε προτι,᾽) “ἰο ἑαζε Ρο8568- 
δίοπ ο:᾽ αἴ. λήψομαι : ρΡοτί, εἴληφα, ὅτο. 

Αἶψα. Οοπβαϊο ᾿ἰπ6 803. 
᾿Αναστάς, Ὁ Δ0Υ. Ραγί. δοί. οἵἉ ἀνίστημι, ὅτο. 

Ἠπείλησεν, 8 βίη. 1 Δ0γ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἀπειλέω, “ἰο ἰῤτεαῖ- 
ἴανε 888. κα. ται. ἥσω, ζο. Οὐοπδαὶε Ππὸ 161. 

Τετελεσμένος. Οὐηβυϊΐ Πἰπ6 212. 

Ἑλέκωπες, ποιη. ΡΙυγ. οὗ ἑλέκωψ, ξθῃ. ὡπος, ὃ, “ οἵἉ ἐλε φωϊοκ-τοι πρ 
εἐγε.᾽" Οὐοπβυϊΐ ποίθ οἢ ᾿ΐη6 98. 

᾿Αχαιοί. Οὐοπβαὶὶ Ππ6 2. 

1χνῈ 390. Χρύσην. Οοπδυ 11η6 87. 

Πέμπουσιν, 8. ΙΓ. ΡΥ68. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ πέμπω, “ἐο 5επᾶ,᾽") “ἰο ἐβεοτέ;" 

(αἰ. πέμψω : 1 80. ἔπεμψα. ΤῊ ροτίδοϊ πέπομφα 18 Ἰαίευ ἴῃ οτὶρίη. 
Νέον, ἩΘΌΪΘΥ δοσῦ8. Βίηρ. οὗ νέος, (ἀΚΘὴ δανθυθία ΠΥ, “δέ 

7ιϑὲ ποιυ.""--(Οοπβα ποίθ.) 
Κλισίηθεν. Αἀγνοτῦ, “7 γοπι- τὶν ἐεπὶ." Τάτθγα ΠΥ, “ ομέ οὗ ΟΥ ὕγοπε ἃ 

εοὲ ΟΥ̓ λιι .᾽" ΟὈ,ΒΕ0] ΥΘΙΉΔΥΚ5 οἡ κλισίας, ᾿᾿π6 306. 

Εόαν, Ἑρῖὶο δπὰ ΖΕ ο]1ο [ῸΓ ἔδησαν, 8 ῬΙΌΓ. 2 ΔοΥ. ἱπάϊο. δοί. οὗ βαι- 
νω, “το ρο;" ἴαϊ. βήσομαι : Ῥετῖ. βέδηκα : 2. Δογ. ἔδην. 

Βρισῆος, Ἐρὶς ἀηὰ Ιοηΐἰς ἴῸΥ Βρισέως, 56η. βῖπρ. οὗ ΒρΙσεδΕ 
ἴαμα 805. ς Βγίβειι8."" Οοπβαϊὶ ποίθ οη ᾿ἰπ6. 184. 
βρρμι Ἐρὶς ἀπὰ Ιοηὶς 0γ ἔδοσαν, 8 ΡΙΌΤ. 2 δοτ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ δίδω ὲ 

ν “10 ρίοε:" [αἱ. δώσω : μοτί. δέδωκα : 1 Δ0Υ. ἔδωκα : 2 80. ἔδῶων. 

1χνε 380. 

11κὲῈ 391. 



ὁδῷ ΒΟΜΕΕΙΟ ΘσΙΟΞΒΑΒΥ͂ 

14πε 398--399. 

{λκε 393. Δύνασαι, 2 5ίησ. ΡΓ68. ἱπάϊο. οὗ δύναμαι, “ἰο δὲ αδῖε,"" ἄο 
Περίσχεο, Ἑ!ρὶο πὰ ΙΟῃἱς [ὉΓ περέσχου, 2 5ῖησ. 2. ΔΟΓ. ᾿'ΤηρΕΓ. τηϊὰ. ο. 

περιέχω, “10 ἐποοπιρα55,᾿" ““ἰ0 ἐπιδγασε,᾽" “" 10 βιιγτοιπά 1: ἴῃ 1Π6 πηϊᾷᾶ!]6, 
“0 ποιὰ οπε᾿5 παπάς ατοιπὰ ἈΠΟΙΠΘΥ,᾽᾽ ἀπ 50 “ἐο αἰά, ρτοίεεί, ἀεξεπά,᾽" 
ἄχτο.--- ΕἼΤ περί ἀπὰ ἔχω. 

Ἐῆος, σεη. βίπρ. τηᾶβο. οἵ ἐΐς, ““υαἰέαπί,᾽ ““φαϊϊαπὶ.".- ὙΤΗΪ5 σϑηὶ- 
{ἶνθ, ἴξ Μν}}} Ὀ6 Ρϑγοθιν θά, 15 ᾿ΓγΘσΌ ΥῪ ἰοττηθα. ΤΓΗΘ δἀνϑτὺ ἐΐ 15 

ΤΉΘΓΟΙΥ {Π6 πουΐογ οὗ (15 δαἀ͵θοῖϊνθ. ὍΤΠ6 Ιοπὶς ἔΌΥΠι ἔογ ἐύς 5 ἠῦς. 

1χνε 394. Οὐλυμπόνδε. Οοπβαϊῇ Ππ6 221. 
ἴσαι, ῷ 5ϊηδ:- 1 ΔΟΥ. ᾿ΠΊΡΘΓ. ᾿ηϊὰ. οὗἁ λίσσομαι, “ἰο διιρρίἐεαξε,᾽)" “" ἰο 

ἐπίτεαί :᾽ Γαΐ. λίσομαι : 1 80Υ. ἐλισάμην. Οοηδβαϊς Πἰπ6 15. 

[Ὥνησας, 2 5ἰησ. 1 Δ0Γ. ἱπάϊο. δοί. οἵ ὀνένημι, ““ἐο σταϊίζ,᾽" 

“0 γτοῇέ," ““ἰο αἱὰ,᾽ ὅτε. : αϊ. ὀνήσω: 1 δογ. ὥνησα. 

ΤΠΘΓΘ 18. ΠῸ ΒΌΟΝ ργαβθηΐ 85 ὄνημι. [Ιῃ 1ῃ6 πηϊάα]θ, “ἐο κατε σταιῇ- 

οαἰϊοη,᾽" ““ἰο ἐπ)ον ατή, πεῖ», ἄκε. 

Κραδίην, Ἐρὶς πὰ Ιοπὶς [ὉΓ καρδίαν, ἀδουδΒ. 5ίησ. οὗἁ κραδίη, ἴῸΤ 
καρδία, ας, ἡ, “ἰλε πεατί.᾽," ΟὐΟΙΏρατα {Π6 ϑδηβουῖς ἀσίά νυ τἢ 1Π6 ρο- 
εἰἰς κραδ-ία, ποῖ ΘΓ (ὈΥΠῚ (ῸΓ καρδία, ἃπὰ α͵5ο 186 1 αἰϊῃ δοΥς οοτά-ῖ5, 

ἘΠ5] 5} λεατὲ, ἄτα. 

ΟἾανε 390. Πολλάκι, Ἐρὶο δηά Ιοηϊο Ἐν πολλάκις, “ ἌΡΆΞ; τῳ 

Σέο, Ἐρὶο δηά [Ιοπὶς [Ὁ σοῦ. 

Μεγάροισιν, Ἐὶς ἀπά Ιοηῖς [ῸΓ μεγάροις, ἀαΐ. Ρ] ΕΓ. οὗἩ μέγαρον, ου, 
τό, “α ἐαϊϊ,"" “ἃ ἰατρε τοοηι.""---Ἔτοιῃ μέγας. 

ἼΛκουσα, Ἐρὶς πὰ Ιοηὶς ἔὉΓ ἤκουσα, 1 5Ϊη5. 1 80. ἱπάϊο. δοῖ. οἱ 

ἀκούω, ““ἰο πεαγ." ΟὐΟπΒαϊξ Πἰπ6 381. 

ἙΕὐχομένης, 56ῃ. βίην. ἴδτη. ργθ5. ραυι ρα οὗ εὔχομαι, “" ἰο 
δοαδὶ :᾽" ἴαϊ. εὔξομαι : 1 Δ0Υ. ηὐξάμην. ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ Ἰἰη6 91. 

1νε 398. 

[χνε 397. 

Ἐφῆσθα, Ἐρὶο. ἀηὰ ΖΕ ΟΙΪο ἴῸγ ἔφης, 2 5Βίησ. ἱτωροτέ. ἱπάϊο. 
δεῖ. οἵ φημέ, ““ἰο Ξαν." ΑΒ τΤοραγὰβ 16 δπάϊησ ϑα, οοη- 

501 11π6 85, Τα γκ8 οἡ οἷσθα. 

Κελαινεφέϊ, Ἐρὶο δηα Ιοηὶς ἴοΥ κελαινεφεῖ, ἀδῖ. βίης. τηᾶβο. οὗ κελαε- 
νεφής, “ ἀαγὰ εἰοιιἀ-επυεϊορεά."--- ΕἼοτη κελάινός, “ δίαοκ,᾽" “ ἀατκ," δῃὰ 

νέφος, “α εἰοιιά.᾽" 
Κρονίωνι, ἀαΐ. βίηρσ. οἵ Κρονίων, ὠνος, ΠΝ “ϑοη οὗ ϑαίιτη." Αποίμοῦ 

ἔοτυτῃ ἴυσ Κρονίδης. 

Οἴη, Ερὶο δηὰ [Ιοηΐἱο ἴοσ οζα, ποιῇ. βίπρ. ἴδηι. οἵ οἷος, ἡ, ον, 

Ερὶς δηᾷ Ἰοηΐο [ῸΣ οἷος, α, ον, “ αἷοπε.᾽" ---ΑΚΙῃ ἴο ἴος, ἔα, 

Ἐρίς ἴογ εἷς, μέα, ἀηᾷ 450 ἴο {Π6 1,αἴη ππῆς, οἹὰ ἔοττη οἰπιϑ. 
᾿Αεικέα. Οὐοπβαϊε Πἰπ6 341. 

{μπὲ 399. Ξυνδῆσαι, 1 801. ἱπῆῃ. δοΐξ. οἵ ξυνδέω, “ ἐο δίπα,᾽" “ἰο διπά 

[χπε 397. 

ἴμνε 398. 

ϑὐ...ὕ..ς 
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1λπε 399-404. 

ἡσηιΐν "" [αΐ. ἥσω.---ἘΎοτη ξύν, ΤῸ σύν, ἀηὰ δέω, “ἐο δἰπᾶ." ΑΒ τε- 

δαγὰβ τη6, ΘΙρΙογιηθηΐ οἵ ξύν ἴοΥ σύν, σοηΒῈ} 11π6 8. 

Ἤθελον, 8. Ρ]αγ. ἱπιροσί. ἰηαϊο. δςοί. οἵ ἐθέλω, ““ἐο τοἱϊ!,") “1ο τοϊδὴι,᾽" 

“ἰο δὲ ἱποϊϊπεά,᾽" ὅτο.: ζαΐ. ἥσω. 'ΤῊΘ ΒΥΠΟΠΥΓΗΟΙΒ δ πὰ ΒΠΟΥΘΥ ΓΌΓΙΙ,, 

ϑέλω, ΠΟΥΘΥ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἨΟΠΊΘΙ ΟΥ̓ Π|6 ἰδίου Ερίς νυ Υ 6 5. 

Ἥρη, Ἐρὶα δπὰ Ιοπῖο (ῸΥ Ἥρα, ρθη. ας; Ἐρὶς ἃπὰ Ιοῃίο ης, 

ἴχνε 400. ἡ, “πο. ΟὐΟμηβυ]δ Το πηᾶτκβ οα ἥρως, 1ἴη6 4. 

Ποσειδάων, 5εῃ. ἄωνος, ὁ, Ἐρὶο δηὰ Ιοηΐο ἴῸΥ Ποσειδῶν, ὥνος, ὁ, 

“ Ῥοδεϊάοη," (06 1μαἰΐη “Νερέιπε,)) 50π οὐ ΟΥΟΠΟΒ δηὰ Νιθα, Ὀγοί μου οὗ 
Ζαρ θυ, πὰ σοὰ οἵ 1η6 8645. Ποσειδῶν 5 ἰπ Θογίο αὐ ποὶ ΟἹ ΪΥ͂ 
ΠΙσειδάν, Ὀὰϊ 4150 Ποτειδάν. ΤῊ Ϊ5 Ἰα ΤΟΥ ΤΌΥΤα ἈΡρΘΔΥ5 ἰο οσοηΐαίη ἴπ 

ἰη6. ἢγβί Ξυ18 016 1ῃ6 8816 τοοῦ ἱπδΐ ψγὙ6 βπᾷ ἴῃ ποτός ἃπᾷ ποταμός, 

ἀπ ἢα5 1Π6 58Π16 ΤΘίθγΘΠΟΘ, ἴῃ 8}} {ΚΘ} ῃοοὰ, ἰο νγαίθυ πὰ Πυϊ εν. 

(ΜΆον, Ῥτοίοροιι., Ῥ. 2389.) ᾿ 
Παλλάς, σεη. ἀδος, ἡ, “ Γαϊϊα5,,) ὧἂῃ Θρι θὲ οὐ Μίπογυνα. Οοηβο 

πη6 200. : ; 

᾿Αθηναίην. Οοπδυϊ ᾿ἰπ6 200. 

Ὕπελύσαο, Ἑ!ρὶο ἀπά Ιοπἰο [ὉΓ ὑπελύσω, 2 5ἴησ. 1 ΔΟΥ. ἱπά!ο. 
ταἰά. οἵ ὑπολύω, “ἐο τεδοιιε." [1 ΈΘΥΑΙΙΥ, “ ἐο ἰοοβοη," ““ἴο 

μηίῖε :᾿ 1Ταϊ. ὑπολύσω : 1 ἃοΥ. ὑπέλυσα : 1 80Ὑ. τηϊά. ὑπελυσάμην .---ΟἹὰ 
ἴοττῃ οὗ 1Πῃ6 ββοοπᾶ ρϑύβοῃ ὑπελύσασο : Ἐϊὶο δηὰ Ιοηΐο ὑπελύσαο : Αἵ- 

τὶς ὑπελύσω.----ΥοΙὴ ὑπό ἀηὰ λύω. 

Ὦκα, “" φιϊοκῖψ,᾽ Ῥοϑιῖσ δάνϑτγῃ οἵ ὠκύς. ὙΕΙΥ {τοααθηΐ ἴῃ 
ἴχνε 402. ἩοΠηοΥ ; πθυϑὺ ὁσουττίπρ ἱπ (Π6 ἱταρίο νυτίιθγϑ.-- οσηθὰ 
{το ὠκύς, “ φωϊοῖ,᾽ ἃ5 τάχα 15 ἴτοτη ταχύς. ; 

Ἑκατόγχειρον, σου. 5[ηρ. τη856. οἵ ἑκατόγχειρος, ον, “ πιεπάγεά- 
μαπάεά."---(Οοηβυϊ ποΐ65.)---ΕὙοτα ἑκατόν πὰ χείρ, Π6 ἤπα] ν οἵ ἑκα- 
τόν Ὀθΐηρς ομαηραά ἴο γ ἰπ ΟΥ̓άθι ἴ0 8551 Π}1}1ῖ6 νυ ἢ (Π6 χ {παΐ ΤΌ]]ονν5. - 

Μακρόν, δοο8. βίην, τηᾶβ6. οὗἉ μακρός, ἄ, ὄν, “ἸοΓιψ,᾽" "“1α11.᾽..--τοτα 

μᾶκος, Ποτὶο [0 μῆκος, “ἰεηρίι," ἄο. ΤῺΘ τοσῖ οἵ μᾶκ-ος, μῆκε-ος, 18 
ακίη 10 1παΐ οἵ μέγ-ας, 1δἰη πιαρ-πῖι5, ΘαΉΒΟΥΙ  πιαἢ-αἱ, ῬοΥβίδη πολ, 
ΟΥ̓ πιεαΐι, ἀθττηδη πιαοΐέ, ὅχα. 

Βριάρεων, δροῦ. Βίηρ' οὗἩ Βριάρεως, 56ῃ. εὠ, ὁ, ““ Βγίαγειι5.Ἶ" 
-ΚἰΟοπβυὶ ποΐθ, πη σοιῆραγθ Βιμέἐπιαπιν᾽ 5 Γιεχίίορσιι, νΟ]. 

1.» Ῥ. 231, ποί., ὑγἤθγθ [Π6 πᾶῖηθ Βριάρεως 5 τηδάθ οημίνα!δηΐ (0 ἔϊ6 
(ἀδυπηδη “" διατκισιεῖι.᾽)) ΚΝ ἣν : 

Καλέουσι, Ἐξρίο ἀπὰ Ιοπὶο ΤῸΓ καλοῦσι, 8 ΡΙΏΤ. ῬΓ6Β. ἱπᾶϊσ. δοὶ. οἱ 
καλέω, ““ἰο εαἰὶ :᾽" Γαΐ. καλέσω : ροτί. κέκληκα. Οοηβυξ πθδ. : 

Αἰγαίωνα, ἀοαυ8. βίηρ. οἵ Αἐγαίων, σ6η. νος, ὁ, “σα 

ΡΤΟΡΘΙ͂Υ, “ἐλε δίουηαῃ οπε.᾽" -- τοι ἄϊξ, “ἃ δίογηι," “ ἃ ἔδηι- ΕΞ 

Ρεεὶ."-π(Οοηϑο ποίθ.) ὶ ἀφ΄ ἸὯ 

[χνῈ 401. 

ἴχνε 403. 

11νε 404. 

Αλ4 



ὅδ4 ΒΟΜΈΕΞΒΙΟ ΘΙΟΞΒΆΕΥ. 

1Τήπε 404-409. 
Αὗτε. Οὐοηβαὶ ποίθ. 

Βῴῃ, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοηΐο ἴον βέᾳ, ποτα βίη, ης, ἣ, Ἐρὶο ἀπ Ιοπϊς ἴοΥ βια, 

ας, ἧ, “ δἰτεπσίΝ," “το μ." 
Οὗ, σεη. βίηρ. οὐ [6 Ῥοββθββίῖνβ ργοποιη ὅς, ἥ, ὅν, “ ᾿ἷδ, ἤεΥ, ἐξπ. Ὁ 
᾿Αμείνων. ΟὐπΠΒ01]Ὲ Π1π6 110.“ 
τανε 40Ξ Καθέζεσο. Οὐπβυϊξ Ππ6 360. 

Κύδεϊ, Ἐρὶς ἀπᾶ Ιοπῖο [ῸΓ κύδει, δαΐ. βίηρσ. οὗ κῦδος, σ6ῃ. εος, τὸ, 
“λῖσα τεποιοπ," “ εἰοτψ." 

᾿ Ταίων, Ῥγ65. Ρατί. οὗ γαΐω, ““ο ἐχμῖ!,᾽" ἃ τὰῦϊ68] ἔΌΥΓη βοιάοσῃ ὑβϑά. 
ΗΟΙΗΘΥ ΔΙ ΑΥ5 ΘΙΩΡΙΟΥΞ ἴξ ᾿ῃ {Π6 ΡῆταβΘ κύδεξ γαίων. ΑΚίη ἴο, δηὰ 

ΡΘΥΠαΡ8 ἀογίνθα ἔγτοτὰ ἰδ, ἃγθ γαῦρος, “ ἐχεἰ ἴηι ἴη,᾽ γαυριάω, γάνυμι, 
ἄζο. ΟοΙΏραΙΘ 188 [απ σαϊά-6ο, ὅζο. 

᾽ Ὕπέδδεισαν, ἘΡὶς ΤῸ ὑπέδεισαν, 8. ῬΙΏΓ. 1 ΔοΥ. ἱπάϊο. δοΐ. 

ἵσκε 406. οἵ ὑποδείδω, “ἴο ἀτεαά." ΟτΘ ΠἸΓΘΓΔΙΙΥ, “ ἐο ἔδατ δεοτεέϊψ," 

“ξο ἔαῦε α δεοτεὶ ἀγεαὰ οἵ :" [αϊ. σω.---ἘἼότα ὑπό πὰ δείδω, “ἐο ἔεαγν." 
Ἔδησαν, 8 ῬΙΌΓΤ. 1 Δ0Υ. ἱπάϊα. δοῖ. οὗ δέω, “ἐο δὶπὰ :᾽" 1αἱ. δήσω: 

ροσγῖ. δέδεκα (Ὀπΐ ΓΑΥΘ): 1 Δ0Υ. ἔδῆσα. 

Μνήσασα, ποῦ}. Βίηξ. ἴδῃ. 1 801. ρᾶτί, δοΐ. οὗἩ μιμνήσκω, “ἰο 
ἴχπε 407. πείπά Ὁ ταὶ, μνήσω: 1 80Υ. ἔμνησα. ΤῺ τηϊαα]6 ἄερο- 
ποηΐ, μνάομαι, ἰΒ αδοὰ 'π {Π6 56η56 ΟὗὨ ““ἐο τεπιδηιδετ." Μιμνήσκω 15 
ΤΊΘΓΘΙν ἃ τϑἀυρ!οαΐθα ἔοτπι οὗ [Π6 ταᾶϊθδὶ μνάω, 1π 1ῃ6 1, αἰΐη τῆς 
πιϊπ-; πᾷ 115 τοοῦ 15 ακίῃ ἴο {παῖ οἵ σιοπεο, πα ἴο {8 ϑδηβοσὶξ πιαη, 
“ἐρορίίατα." (Ροίϊ, Εἰψπιοῖ. Ἐοτϑβοίὶι., Ὑ0]. 1.7 Ὁ. 254.) 

Παρέζεο, ἙΡίο πὰ ΙΟηΐο ΤΟΥ παρέζου, Ὁ βίη. ΡΓ65. ἸΤΏΡΘΥ. οὗ 118 

τη 16 ἀθροποπΐ παρέζομαι, ““ἰο δῖ ὃψ ἰἴε 5άε ΟΥ̓ ὉΠ6 :᾽" ζαΐ, παρεδοῦ- 
μαι.---ΕΤότα παρά ἀπ ἕζομαι. 

Λαθέ; ἃ 5βἴησ. 2. Δ0Υ. ΏρΘΥ. οἵ λαμὄανω, “ἐο ἑαξε ποιά οἔ :᾿ ἴαϊ. λήψ- 

ομαι : Ὁ 80}. ἔλαθον. 
Τούνων, Ἠοπηρτῖο ἔοττη οὗ ἐΐι8 σϑηϊῖνθ ΡΊ ΓΑ] οὗ γόνυ, τό, “ἦε χπεε," 

ἰῃ Ῥίαςβ οἵ ἔῃ ογάϊπαγυ γονάτων. ΟΥΑΪΠΑΤΥ σϑηϊέῖνθ γόνατος : Ηο- 
τους γούνατος ἀπ γουνός. ΟΥΑΙ ΠΔΓΥ͂ πΟΙη. ΡἰυΓ. γόνατα : Ἡοτηδτὶα 

γούνατα διὰ γοῦνα..--- ΤῊ ΌΤΙ. γόνυ 15 ἀΚίη ἰο {6 ΞΘδηβουῖ γάπιι, 1,80- 
ἴῃ σέπω, ἘΠΠΡΊ δὰ ἀπεε ἀπὰ ἀπαοζίε. 

᾿Εθέλῃσιν, Ἐρὶς ἴογ ἐθέλῃ, 8. Βηρ΄. ΡΥ65. 500]. δοῖ. οὗ ἐθέλω. 
ἴανε 408. Κρ ποτ, ὁ 206, δ.) 

Τρώεσσιν, ἘΡὶΘ ἃπὰ Ιοηΐο ἴοΥ Τρῶσιν, ἀαΐ. μἰαγ. οὗ Τρώς, σεῃ. ὡός 
ὁ, “α Ἴτο)απ.᾽" 

᾿Αρῆξαι, 1 80Υ. ἱπῆ. δοΐῖ. οἵ ἀρήγω, “ἐο ἱεπᾶ αἱὰ : αὶ. ἀρήξω : 1 8ογ. 
ἤρηξα.---ΑἈΚίη, ΡΘΥπδρ5, ἴο ἀρκέω, ἐρύκω, ατεεο, ατΖ, ατοα. (οί, Εἰψ- 

τποϊ. Ἑογυϑεῖι., ΟἹ. ἱ.7) Ὁ. 2371.) ζ 

{χκὲ 409. Πρύμνας, ἀσουδ. ρΡΙυγ. οἵ πρύμνη, ἧς, ἦν, ἘΡρὶο ἀπ ΤἸοη]ο 

τ τς 



ΒΟΜΕΚΙΟ ΟΠΡΟΒΒΑΒΥ, 5δδ 

1ππὸ 409--418, 

(οΥ πρύμνα, ης, ἡ, “ἰδ δἰεγη οἔ α 5}᾿ι:ρ." ΒΙΠΟΟῸΥ βρθακίηρ, ἃ ἴδιω- 
ἰπΐηθ ἤγοιη πρυμνός, ἥ, ὄν, ““λϊπαπιοϑί," δια ἤθποθ πρύμνη ΟΥ̓ πρύμ- 
να Μ1Π1 06 Θδαυϊνδ]θηΐ, ΠΐΘΥ]ν, ἴο πρυμνὴ (ΟΥ̓ πρυμνὰλ) ναῦς; “ {λε λκἰπιά- 

πιοδὲ ρατί οὕ α 51." ἩΙΩΘΥ [85 ἴΐ οἴΐθη ἴῃ {Ὁ}} πρύμνῃ νηῦς, ΜΉΘΓΩ 
νγ6 τηϊσῃῦ δχρθοῖ (Π6 δοσϑηΐ [0 Ὀ8 πρυμνῆ, ΟΧγίοη. 

“Ἂλα. ΟὈΙΏΡΔΓΙΘ Πἰπ6 814. 

Ἔλσαι, 1 δογ. ἱπῆη. δοῖ. οἵὨ εἴλω (τη Υ6 ΠΘΩαΙΘΗΟΥ εἰλέω), “ἐο ἔξπὶ 
ἐπ) “0 ργε58 ματά."") ἘἈδαΐοδὶ βρη ϊβοαίίοη, ““ἐο τοῖὶ,)} ΟΥ̓ “ ἐιοΐδὲ ἐἶρλὶ 
1." Ιῃ {Π6 δοῖῖνθ, ΗΟΥΠΘΥ Πδ8 ΟΠ]Υ εἰλέω, ΠΘΥΘΥ εἴλω. ΤῊΘ 581π|0 

Ροθὲ Ὅσιηβ 1ῃ6 ἢτβί δουίβί δηἋ ΒΟΙῺ8 ΟἴῃΠΘΥ Ρδγίβ ΤΓΌΤῚ {6 5, ΓΏΡΙΘ 
βίθιη Οὐ τοοῦ ελ-» {Π5 : 1. 800. ἔλσα : ρογί, ρᾷ858. ἔελμαι, ἄα. (Βιμμ- 
τπιαππ, ἴττερ. Ῥοτῦδ, Ὁ. 88, εὐ. ΕἸΣ.) 

Κτεινομένους, δοοι5. Ρ]ΌΓ. ΡΓΘΒ. Ραγί. Ρ858. οὗ κτείνω, “10 

ἴμνε 410. δια δ, ον," “ἰο δίαν 1" ταί. κτενῶ : Ἰοπὶς κτἄνῶ, Ὀὰϊ ἴῃ Ηο- 
ΤΆΘΥ ΑΙνγα 5 κτενέω, ἕεις, ἕει, χα. : 1 Δ0Υ. ἔκτεινα : ῷ 80. ἕκτανον : 

5 γμογῖ. ἔκτονα : Ῥουΐ. ρᾶ88. ἔκτάμαι, θὰϊ ροβί- Ηοιηθυῖθ. 5111 Ἰαῖϑυ δύ 
186 υπαΐτο ροτί. ἔκτᾶκα ἂπὰ ἐκτόνηκα. ---- ΑΚίη ἰο καίνω, καίνυμαιϑ 

ϑδηβουῦῖ ἀϑλξ, ““ἴο ἀθβίσου. 

ἘΠπαύρωνται, 8. Ρίυ 7. 2 Δ0Υ. 5800]. τη! 16 οὗ μνδόρο “0 ξι- 

ΤΟΥ: {αἴ. ἐπαυρήσομαι :  Δ0Υ. ἐπηυρόμην. Ὁπαίεϊο ὙΥΥΓΘΥΒ Βᾶγν ἃ 1 
δοΥ. ἐπαυράμην, ἱπῆπ. ἐπαύρασθαι. Νο ρτεβθοπὶ ἐπαυράω ΟΟΘΙΒ, τῳ 
ΒυΡροββὰ τοοῦ ἰ5 αὔρω. 

Βασιλῆος. Οὐηβαϊῇ ΠΠθΘ 9. 

Τνῷ, 8 βίηρ. 2. ΔΟΓ. 500]. δοῖ. οἵ γιγνώσκω, " ἐο παϑὸ; Τα, 
1 Ὲ 4}1. γνώσομαι : μετ. ἔγνωκα : 2. ἃογ. ἔγνων. ᾿ΟΟΠΒΌΪ, 88 Τϑ; 
δατὰβ {Π6 τοοί, 11π6 199. ' τ 
Ἤν; 8665. βίησ. 16 πὴ. οὗ ὅς, ἥ, ὅν, ““ ᾿ιδ, ἢεγ, {18 

Ἄτην, ἀ6οι15. Βίηξ. οὗ ἄτη, 56η. ἡς; ἣ, “ εοἱϊ ζοϊϊῳ. νθκιβουήε, ποΐρ: ) 
- 6 οΥἱσίπαὶ τηθαηίΐηρ οὗ [Π6 ἔδυ ἅτ ἈρΡρΘδΥΒ ἴο Ὀ6 “ ἀἰδέγαοίοη,᾽" 

“ἐ)ρισιϊἀοτηιεπί,)" “ οἱ, “δπιάπε55,᾽)") “ ἀοϊιδίοτ," ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ “ἃ 7ιαὶ 
εἴαὶ διἱπιάπε55,,, Βθηΐ ὈΥ (Π6 σοᾶδβ, ἀηἃ ὈΞΌΔΙΠΥ δπαϊηρ ἴῃ σα], ἀπὰ 81- 

ὙΑΥ͂5 ἴπ Τηΐβουυ. Ηδπὸρ, ἴῃ σϑηθσαῖ, “τιΐη, “δαπε,," “ πυϊδελῖε.)"--- 
Ατη, ροιβοηϊδαα, ἰβ [6 ““ροΐᾶδ55 οὕ παυϊβολῖε ς᾽" δυΐθου οὗὨ 8}} Ὀ] πᾶ, 

Τα ἢ δοίίοῃβ, δπᾶ ΠΟΥ γ65Ὲ5. 

Ἔστισεν. ΟοηδΒαΌ 1π 854. 

Θέτις, σθῃ. ζδος, ἃπᾷ ζος, ἡ; ““ Τἰοίῖδ,,) ὁπ6 οὗ [86 Νοτοϊἀϑ, 

ἴχνε 419. (8 οἵ Ῥεΐδθαβ, ἀπῇ τποίμὸν οὐ ΑΘμΠε5. 
Χέουσα, τιοτη. δίηρσ. ἔδια. ργθ8. ρᾶτί. δοί. οὗ χέώ, “"ἐὸ Ῥοιϊτ' πὰ 

ζαϊ. χεύσω. ΤῊΘ ἴοττι οὐ [η6 ἢἥτβε δογίβί, ἔχευσα, ἵτοτη 1Π6 508] {5 
1υτ6, τεύσω, ἱπουρὰι 511} φαοίοἃ πον ἀπὰ ἴῃ θη, 18 ΡΥΟΌΔΟΙΥ ποῖ Θτδθῖς 



δὃ6 ἨΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΞΒΑΚΥ. 

1ηπὸ 418-418. 

Τῆθ Ἐρὶς δουὶβί 15 ἔχευα, [ῃΠ6 Αἰτΐο δογῖϑί ἔχεα. ἨΙΊΘΥ διηρου5 {Π8. 
ΤΌΥΤΏΘΓ. 6 παᾶγνϑ ἔχεαν, 8. ΡΙ0Υ. ΟΠΪΥῪ ἴῃ 1]., χχῖν., 799. 

Ἔστρεφον, 1 5Βἰηρσ. ἱπηρογί. ἱπάϊο. δεῖ, οἵ τρέφω, ““ἰο τεαν,᾽" 
ἴσπε 414... ἐο πιγίμγε ς᾽ ἴαϊ. ϑρέψω: 1 Δ0Υ. ἔθρεψα : ροτῖ, τέτροφα. 
Οοπβυῦ Πἰπ6 251. ὶ 

Αἰνά, ἀοουβ. Ρ]αγ. πϑαΐ. οἵ αἰνός, ἦ, ὄν, 564 Δάνουθ Ά}}γ, “ πηλα 

φιϊν,." ““  εαγζεϊν,᾽ ἄς. ΤῊΘ ΤΏΟΥΘ ΘοΟΙητηοη Δάν ὈΪΑ] ΓΌΥΠῚ 15 αἰνῶς. 
Τεκοῦσα, ποΙη. 5[ηδ. [ΌΓΩ. 2 ΔΟΥ. ρΡατί. δοῖ. οἵ τίκτω, “ ἐο ὀγίπρ ζοτίδι." 

Οοηβα! Ππ6 852. 
Αἴθε, Ἐς δηὰ Ῥοσὶο ῸΥ εἴθε, ““τὐοιϊὰ ἐμαὶ 1 “Ο ἐλαι Ὁ. 

ἴανε 41. Οὔβοιγυθ [Πδΐ εἴθε, νυ [ἢ 1Π6 ορίατϊνο, ἰ5- βαϊὰ οἵ {πὶ πη 58 Ρροβ- 

Β'016, θαΐ ποί ΠΚεὶν ; θαΐ, νυ 1Π6 ρΡαβὶ ἰθηβ565 οὐ [ῃ8 ἱπαϊοαῖϊνθ, οὗ 

{ἢ 95 ἱπηροββ 0168. 

Ὄφελες, Ἐρία δπὰ Ιοηΐο [Ὁ ὦφελες, {πΠ6 διιστηθπί Ὀδίηρ ἀγτορρμθά, 

Ὁ 5'πδ. 2 δΔ0υ. ἱπᾶϊο. δοί. οἵ ὀφείλω, “0 οισε 1" {[αΐ. ὀφειλήσω : Ὡ. 8ΟΥ. 

ὥφελον. ΤῊΘ Ρῇγαβθβ εἴθ᾽ ὄφελες ἀπ ὡς ὄφελες ἀδποία ἃ ν 5}, 11Ὁ- 

ΘΙΑΪΎ, “Ὁ λοιυ ἰΐοιι οιιο]έεδὶ,᾽)" ὅχο. ᾿ 

᾿Αδάκρυτος, ον, ““τοἱέποιιξ ἐεαγϑ." οι Γη65 πἰβθᾶ ἴῃ ἃ ραβϑβῖνσ 

κ6η56, “ τρεσορέ,᾽" ἃ5 π᾿ ϑορῆ., Απὶ., 881.---ΕἼοτη ἃ, ρτίυ., ἀπ δακρύω, 
χ το τ0εε}.᾽" 

᾿Απήμων, ον, 56. ονος, “ πηϊη)ιτεά."--- ΕὙΟΙῚ α, »γῖν., πα πῆμα, 

ἡ ηλετν," “ πατῆι." 3 
σθαι, Ρἱαροτγί. ἱπῆη., ἰῃ 56η56 οἵ δὴ ἱτηρογίδοϊ, ἤτοτα ἦμαε, 

ἦσαι, ἧσται, ὅτα., ΡΙαροτῖ, ἥμην, ἦσο, ἧστο, ἕο. "ΤὮΏΘΒΘ ἴννο 
ἐβῆ565 Δ΄Θ ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΥ ἀβϑίσηθᾶ, ἃ5 ἃ ρεσί. ἃπα ρ]υροσί,, ἴο ἕζομαι, “ ἐο 

Τί !.᾽) 

Αἷσα, ἡς, ἣ, “α ψαιεα ρογίζοη ΟἹ εαϊδίοησε,᾽" “οπεὶ5 ἀαρροϊπιεὰ ἰοὶ,᾽ 

ἐν 410. 

«. 

" ἀοδέϊην,᾽" “}αἰ6,, ἄς. ΑΚίῃη ἴο αἶνος, αἰνέω, Τ,αἰϊῃ αἴο, ἃ5 ζαέιιηι ἴο 

{ατι. 

Μίνυνθα, ἄγνου, “ α {{{{16,᾽) “ἃ ϑεγῳ {ἰει16." --(Οοηβα ποίθ.)---ϑαὶά, 

ΟΥ̓ 8056, ἴο ὃ6, ἴῃ [Δοΐ, {η6 ἀοουβαίν οὗ δῃ οἱα ποιηϊπαίϊνθ, μένυνς, 

ΜΠ ΐΟι 15. ἴθ Ὀ6 οοΙηραγθα συ 16 ο]ἀ δα͵θοίϊνα ἔσῃ μινύς, πὰ {ῃ9 

Γαιϊῃ πιΐπιιδ.. ; 

Δήν, αὐἀνουῦ, ““ Ἰοησ,᾽" “707 α ἴοηρ᾽ τοὐῖϊ6." ΑΚίπ ἴο δή, ἤδη. 

᾿Ὠκύμορος, ον, “ διοὶ[ι-}αἰεα,,) ““δατὶψ ἰο ἀϊ6.""-- Το ὠκύς, 

ἱαπεαϊῖ. ἃ διοῖι,,) ἀπ μόρος, “ {αϊε." 
᾿Οἰζυρός, ἅ, ὄν, “ἰο δὲ ριεα,,) ““ πὠηζογέμπαίε.""--- Ὑοτὴ ὀϊζύς, ““15ο,᾽ 

“πυίδετῃ." Τησαβῆ (ῃ6΄ ΡΘ πὶ: οὗ (8 ννοσὰ 15 ΑΙ νὰ 5 Ἰοὴσ ἴῃ ΗΟΓΊΘΥ, 
γϑὲ ἢ ΦΌΓΓΩΒ 1Π6 σοιηραγαίίνθ ἀπ βιρϑυ] αἰ γ6, ΓῸΓ 1Π6 5ᾶκθ οὗ [ἢ 
τηοίτο, ἴῃ -ώτερος ἀπᾷ -ώτατος, ἰηδίοδα οὗ -ότερος, -ότατος. 

1κνὲῈ 418. Ἔπλεο, Ἐρὶς δηὰ Τοηΐο ἴῸΥ ἔπλου, ἀπ {Π||5 ΤΥ ἐπέλου 



μα μεον 
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1άπο 418-453. 
Φ βίηρ. ᾿τηρθγί. ἱπάϊο. τηϊά. οὗ πέλω, ΤῸ νυ μΐο ἢ, ΒΟ Υ συ, ἰ8 τσοὶ 

ΤΟΥ 508 }}Υ ΘΠ ρΙοΥ θα 106 πηϊἀἀ]6 ἀθροπθηὶ πέλομαι, “ ἰο δὲ.) Οοη 
δ}}} Πἴπη6 2384. ὶ 

Αἴσῃ, ἀαῖ. βίησ. οἵ αἶσα, ης, ἧς ΟὐΟηβαὶ 1ἰπη6 416. 

τέκον, ἘΡὶο ἃπὰ Ιοηΐο [ῸΓ ἔτεκον, 2 δου. οἵ τίκτω, ὅζο. 

Μεγάροισιν. ΟὈΟΏΒ0Ϊὶ Πἰπ6 9396. 

᾿Ερέουσα, ποτη. 5Βίησ. ἔδτη. ζυξ, ρατε οί ρ!θ, θοϊοηρσίηρ ἰο ἐρέω. 
ἴαχε 419. Οοπβαῖς Ππ6 76. 

Τερπικεραύνῳ, “ ἀεἰϊσ)εηρ πα ἐπε ἐμπιπάετϑοὶ!." -ΈΤΟΙΩ τέρπω, “ ἰὰ 
ἀεί," ἀπὰ κεραύνος, “α ἐμπιπάετδοϊ!.᾽" 

1χνῈ 420. Εἶμι. Οοπβυὶ Πἷπ6 169. 
᾿Αγάννιφον, ἀοο8. Βίηρ. τη8480. οὗ ἀγάννιφος, ον, “ τετῳ 5ποισυῳ."-- 

ΕΊοτα ἄγαν πὰ νίφω, ““ἐο 5ποιο.᾽" 
Πίθηται, 8 βίη. 2 Δ0Υ. 50]. τηϊα. οὗἉ πείθω, “ἐο ρῬεγδιιαᾶε :᾽) τοϊᾷ]6 

πείθομαι, ““ἰο οὗεν :᾽" [αΐ. πείσομαι : 2 Δ0Υ, ἐπιθόμην. 
Παρήμενος, Ργ65. ρᾶτί. οἵ πάρημαι, “ἐο 5ἱὲ ὃν, ΟΥ̓ “ δεδίαε.᾽" 

ἴανε 421. - τοι παρά ἀπὰ ἦμαι, νυἱῖἢ τορατὰ ἰὸ υυμίο 1Ιαβί σοηβυὶὲ 

{|π6 416, ΓΘ] ΑΥΚ5 ὑπάοΥ ἦσθαι. 

᾿Ὠκυπόροισιν, Ερὶο δηὰ [οπίο Ὁ ὠκυπόροις, ἀαΐ. ΡΙΌΓ. ἔδιη. οὗ ὠκύ- 

πορὸς, οὐ, ““ δισὶ[-βοῖπρ,,") “ βισῖξε οσεαπ- ταυετοῖπρ."---τοῖὴ ὠκύς ἀπᾶ 
πόρος, “α Ῥαδδίηρ," “αὐσαν," ὅτ. 

Μήνιε, 2 βίῃ. Ργθ8. ρου. δοΐ. οἵ μηνίω, ““ἰο ταρε,᾽" “ἰο 

{αν 425. ἐπάμῖσε ἵπ ιυταιΐ, ἀσαϊπβι.᾽-- ΕἼότῃ μῆνες, “ τοταιὶι.) Οου- 

501, ἃ5 τϑραγὰβ μῆνις, 11Π6 1. 

᾿Αποπαύεο, ἘΡὶς πὰ Ιοηὶς ἴογ ἀποπαύου, 2 β'πσ. ΡΓ65. ἱτρου. τηϊά. 
οὗ ἀποπαύω, ““ἰο εαιι86 ἀποίϊεῦ ἰο σέαδε ἔγοπι ἃ ἰμϊηρ." ΜΙάάΙ6, “ ἐδ 

οαιι8ὲ οπε᾽8 85εἰ ἰο σεαϑε," ὅζο., “το τεγαϊτ."" --ΕὙοτα ἀπό ἀπὰ παύω. 

Πάμπαν, “ αἰξοσείλον,"" ἀἀνοτῦ, Θαρμοπΐο ἔοττα [ῸΓ πάνπαν.---ΎΘτα 
πᾶς. ΤῊΘ ΠΊΟΤΘ ΘΟΙΠΊΓΠΟΠ ΡΓΟ5Θ ἴΌΓΓΩ ᾽5 πάνυ ΟΥὁἩ παντελῶς. 

Ὠκεανόν, ἀρου. βίην. οἵ Ὦκεανός, οὔ, ὃ, ““ Οεεαπιι5.᾽)"--(Οοη- 
ἴανε 4238. καὶ: πιοίο.)--ῬΥΟΌΔΒΙΥ ἔτοτῃ ὠκύς ἀπὰ νάω, “ ἐὴὲ ταρίά- οιο- 
ἡπρ." Ασοογάϊηρ ἴο ΒΟΙΏΘ, ὨΟΊΨΘΥΟΥ, δκίη ἴο ᾽ἢγήν, ᾽'Ωγενός, Ὠγύγης. 

ΟἸΒ6Γ5, αϑαΐη, μα Κ6 ὠγένιος Θααϊνα!θηΐ ἴο παλαιός. Οὐηβυϊ: Απίλοπὲ 
Οἰας5. ιοὶ., 8. Ὁ. Οσθδπι5, δε ἤη. 

Αμύμονας δοοιβ. ΙΓ. οἵ ἀμύμων, ον, ὁ, “ ὑίαπιεῖε55." ΟΟηΒῈ} 

|1π6 92. 

Αἰθιοπῆας, δοοαβ. ρΡΙυγ. Ερὶς 0 Αἰθιοπέας, 45 ἴ{ Ττοτὰ ἃ ποιηϊπαιῖνθ 

Αἰθιοπεύς, σοῃ. Αἰθιοπέως, Ἐρίο ἀπά Ιοπὶο Αἰθιοπῆος, “ απ Εμἰορίαπ.᾽ 
ΝΟ 5806ἢ ποΙηϊπαῖϊνθ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, 8ἃ5 Αἰθιοπεύς ἈρΡρΘδγβ, ὑπῖ}} ἰδίϑυ δι- 

1ΠοΥ8, 85 ΟΔΙΠἸ πη δ μα5, ΔΟΙΌΔΙ]Υ ΤΟΥ πθ ἃ οΠΘ ; ἃπὰ ἢ6η6Θ, ἴπ Ηοπιθτῖς. 

Θτθεκ, Αἰθιοπῆας ταυϑέ θ6 ἐγὼ 85 Δ ἱΤΥΘΘΌΪΑΥ ὦ» . 

. 
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1κνῈ 424. 

558 ΗΌΜΕΚΙΟ ΘΙ ΟΞΒΑΕῪ: 

“πὸ 4238--458, 

Αἰθίοψ, οπος; ὁ.----ΕὙΟΤΩ, αἴθω, “ ἰο δμιγη,᾽" ἅπὰ ὦψ, “ἐλ υἱδαρε," ἃ5 τῃ- 
αἰσαῖῖπῦ ἃ ΒΌΠθγηΘα γᾶ66.---((οηβ}ν ποθ.) 

χθεσινός. Τῇ 158 Ἰηοϑύ]ν, Ὠόννονθυ, 564, ἢκΚ (ῃ8 δάνθιρ 

χθές, ννἱῖῃ νΘΥῸ5 ; 85, χθιζὸς ἔθη, “δὲ τὔόπὲ γεδίεγάαψ ;) χθιζὸς ἤλυθες, 

“ἕλοι, οαπιεδέ ψεδίεγάαν."---ΕἼΟΤῚ χθές; ““ ψεδίεγάαγ." Οὔβεγνθ {παᾶΐ 
χθές ἰύϑε! [5 106 βδηβουῖ γα, ΥἹἢ νοἢ. σοΙηραγθ {Π6 1ιαἰϊπ ἀεϑὶ, 

πεβιίογηιδ, αἰμουνναγὰ ποτὶ Πα λεδέογηιιϑ ; ἃ8 4150 [η6 ΟἸΘΥΠΊΔΠ ο ἐδ ΥΉ, 

ἘΠΡΊ ΙΒ} ψεδίτ- θη, ψέξίεν-ἀαΥ, ὅχο. 
Δαῖτα, δου. 5Βίηρ. οὗ δαίς, δθπ. δαιτός, ἧἣ, ““α δαπφιιοὶ,,)" ““α {εαϑί,᾽" 

ἐἐᾳ ηιεαϊ.""--- ΕὙΟΙῚ δαίω, “ἰο αἰνια6,)) ΟΥ̓“ ἀϊδίγιδιιέε,,) ἃ5. Υϑίδυσίησ [0 

δδῃ σαθβὺβ ρθε Πἷ5 5ιᾶγθ, ἃπΠἃ Π8π66 {Π6 Ηοχηθιῖὶς δαὶς ἐΐση. 

Ἔποντο, Ἐρίο δηὰ Ιοηΐο [ῸΓ εἵποντο, 8. Ῥ]ΌΥ. ᾿τηροσί. ἱπάτο. οὗ 1η8 

τηϊἀἀ16 ἀδροπθηὶ ἕπομαι, “ ἐο ζοϊοἱν." Οὐπδυὶῦ 11π6 1568 
Δωδεκάτῃ, ἀαΐ. 5ῖηρ. ἔδιη. οἵ δωδέκατος; ἡ; ον, “ ἐδιε {ισεἰ [ιλι." 

--- τοι δώδεκα. 

᾿Ελεύδεται, 3. βίησ. Γαΐ. 1πάϊο. οὗἉ ἔρχομαι, “ἐο σοηιε,,") ΟΥ̓́Κ“ 5Ὸ 1 1αἱ. 
ἐλεύσομαι : Ῥετί. ἐλήλῦθα. 

Ποτί, ῬοΥῖο [ῸΥ πρός, Ὀὺϊ αἵ ποφαρηὶ ΟΟΘΘΌΓΓΘΠΟΒ, 8150, 1ῃ 

ἩοτηοΥ δηὰ Ἠδβίοᾶ. 

“Χαλκοῦθατές, ἀοουβ. Βίης. ποαΐ. οὗ χαλκοθατής; ἕς, “ ὀγταξεη- [οιπάεἀ,," 

ἦ. 6.7 βΒιαπαϊησ οῃ. ὈΓΑΒ5 ; ὙΠ ὈγάΖθη (ἡ. ἐ:, 50114) θ456, Οὐ ἢ ΠΌΟΥ 

9Γ ὈΓΔ58.---ΕὙΟΠ χαλκός ἀπ βαΐνω. 
Δῶ, οΙᾶ πᾶ Ερίο ἔοτιῃ ἴου δῶμα, ατος; τό; “ α πιαρβῖονι."" ΟὈΒΘΤΥΘ 

τμαῦ δῶ ἰ5 ποῦ ΠΕΓΘ ὈΥ͂ ἌΡΟΘΟΡΘ, 85 {Π6 σταιηπηδ δ ῃ5 ἰδ Γη ἰΐ, (ῸΥ δῶμα, 
θυ {Π6 οἸᾶ ἸΙᾶηρτιασθ οοπίδι θα τ ΔΠΥ͂ ὑγΟΥ 5. ἴῃ ῬΑΥΓΙΘΌΪΑΥ Ο8568, 
ὙΠΟ ἢ Ὑγ 8 ΓΘ ΤΟΥΠηΘα ἱτητη  α αἰ θυ [ΤῸ ἃ ὙΘ Ὁ] τοοῦ ; Ὀ65 1465 νυ ἢ, 

ὨΟΥΘΥΘΙ, ΟἴΠ6Υ ἀπα {11} ΓΟΥΤη5 σαμη8 ἱπίο σϑηθγαὶ 56. ΤῊΠΒ 76 ΠᾶΥΘ 

δῶ ἴῃ ῥΙδοθ οἵ δῶμα : κρῖ ἰπ ρίαοα οἵ κριθή : ἄλφε ἴῃ ρΙᾶο6 οὗἉ ἄλφιτον, 
ὅς. (Καδηπεν, ᾧ 3803, πηι. 4.) 

Τουνάσομαι, 1 5Βίησ. Γαΐ. ᾿πά]ς. οὗ τἢ6 παῖ 416 ἀδροποηΐ γου- 
ἴχνε Α51. νάζομαι, “ἰο ἐγαῦγασα οπε᾽ 5 ἔπδεδ,᾽" 1. 6.7 ἴο Θηίτθαΐ, ἴ0 5ὰ}- 

ΡΙΪοδίθ : ἔαξ. σομαι.----ΕἼὙοτα γόνυ, ““{π6 ἔπε6.᾽" 
Πείσεσθαι, αἱ. ἰηῆη. τη! 4416 οὗὨ πείθω, ὅκα 

Οίω. ΟὈΟΠΒΌΪΕ 1ἴη6 59. 

᾿ς, Ἀπεδήσετο, 8 5ἰηρ. 2. 8Δ0γ. ἱπᾶϊο. τη 416 οἵ ἀποϑαίνω, “ ἐθ 

ἴανε 428. ἀορατνὲ;" Ταῦ. ἀποθήσομαι : Ὧ Δ0Υ1. τηϊά, ἀπεθησόμην. ΟὔὈ- 
Β6ΥΥ͂Θ [Πα [ῃ6 2 ΔΟΥ. 18 ΠΘΥΘ ουπηθα νυ ἱ ἢ {Π6 οΟΠματδοίθσιβίϊο οὗ {η6.1 

ΔΟΥ., ΠΑΙΠΘΙΥ, σ. ΘΌΓΩΘ ὙΘΙΌΒ. [ΌΥΓ {ΠΥ Ὁ 8ΟΥ. ἰπ 1Π0. ΒΔΠῚ6 ὙΥΔΥ͂, 

ὙΜΏ116 ΟἾΠΘΥΒ ΤΌΤΤΩ ὑπ 6 γ 1 80 Υ. νυ 1Π6 ομαγαοίθυίϑίίο οὔ 186 2. 8ου. 

(Βιυιιίνιαηηι, ὁ 96, ποία 9.) Τὸ νγὰβ ΤΟΥΓΩΘΙΥ [86 συβέίοτῃ 10 τοσατὰ 5ῃ οὶ 

11νὲ 435. 

1κνε 498. 

Χθιζός, ἤ, ὄν, “ οΓἹ ψεξίοκίαυν,,"" ἃπὰ Θααυϊνα]θηΐ, ΡΥΟμΟΥΪν, το ἡ 
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Τάπε 428--453, 

ΤΌΤΙΏΒ 85 ἐδήσετο, ἐδύσετο, ἄχο., ἃ5 ἀογνοὰ οτα 186 Ταΐυγθ, ἀπ 85 θ6- 
τὯσ ᾿τρουίδοίβ τυ δουϊβίϊο ἴΌΤΟΘ, ἃ ἀοοίτπ6 ποῖ θύθη γεῖ ΤΥ δθδη- 
ἀοπαά. ((Οατγηιϊοπαεῖ5 Οτεεῖ εγῦβ, Ρ. 49.) ΘΌΘΝ ἃ οτγηδίϊοη, μονν- 

ΕΥ̓͂ΟΥ, 15 ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἴ0 [ῃ6 ΔΠΔΙΟΡΥ οὗ [Π6 Ιδησύαρο. 

Ἔλιπε, 8 βίη. 2. Δ0Υ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ λείπω, ““ἐο ἰεαυε ;" ζαΐ. λείψω : 

Ὁ 80Υ. ἔλζπον. 

Αὐτοῦ, ἀἀνοτῦ, ““ἐλεγο.᾽") ΟΥΘΊΠΑΙΥ ἃ πϑυΐθυ σϑηϊῖνα οἵ αὐτός, ἀηὰ, 
ἴῃ [Ὁ]], ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ τόπου, “αὐ ἰΐε υεγᾷ ρίαξε.᾽" 

ΤΔΝῈ 429. Χωόμενον. Οοπβαϊ ἢπθ 44. 
᾿Εὐζώνοιο, Ἑ!ρὶς ἀπά Ιοηΐο ἴῸΥ εὐζώνοι, 56ῃ. βίης. ἴδῃ. οἵ εὔζωνος, ον, 

ἐἐρε] -οἰπειμτεά." (ΟΟηΒΟΪὶ: ποῖθ.) --- ΕἸοΙ εὖ δπὰ ζώνη, “ἐὖε ἰοιοεῦ 

εἰγάϊε,᾽)") ἴῃ [δὴ 16 αἰεϊγσο. (Μά εν, Ατολαοὶ. ἃ Κιυπϑὶ, ὃ 839, 8.) 

Βζῃ, Ἐξρὶο δπά Ιοηῖς ἴοσ βίᾳ, ἀαΐ. βίῃησ. οἵ βίη, ης, ἡ, Ἐρὶα 

1λνῈ 480. απὰ ΙΟΠΙΟ [ῸΣ βία, ας, ἡ, “ οτος," “οἱοίοπος." 
᾿Αέκοντος. ΟΟηΒ0} 11π6 801. 

᾿Απηύρων, 8 νῖυτ. ᾿τηροτῖ, ἱπᾶϊο. δοῖ. οἵ ἀπαυράω, “ἰο ἕαδε αισαν,᾽ 
“10 ᾿τογεδὲ ἤγτοπι," ἄς. Οὔβθγυθ ἐπαὶ {η6 ργεβθηΐ ἀπαυράω, ἱβουρῃ 
ἈΘΤΘ σίνθῃ; 4065 ποῖ, ἰπ [δοΐ, ὁσοῦσ. Τὴ ΘΑΠΥ͂ ὙΥτ [6 Υ5 ΠΠΟΒΕΥ [0]- 
1Ιοὸγν Ηοιηου ἱπ υϑίηρ {Π6 ἱτηροτίθος ἢ ἃ Βρθοὶθ5 οὗ δοτϊβίὶς βἰσηϊῆ- 

οαἰΐοι : ἰῃ5, ἀπηύρων, ἀπηύραᾶς, ἀπηύρα, ο. ὍΘ Παγνθ, ΒΟΥΨΘΥΘΥ, 

α͵5ο 18 δοτίβε ΤΌττη5 ἀπούρας ἀπ ἀπουράμενος. ΟὈΟπΠΒΪ“ 11π6 356. 

Ἵκᾶανεν, 8 δίησ. ᾿τηρογί. ἱπάϊο. δοΐ. οἵ ἱκάνω, “"ο σοπιδ,᾽ “ἰο 
[λνῈ 481. γοςερά ἰο," ὅο. Απ Ἐρίο ἀπᾶ Ἰδπρίμοπϑᾶ ἕοστη οἵ ἴκω. 

Ἑκατόμθην. Οὐοπδυϊί 1π6 θ8. 

Λιμένος, 56ῃ. βίηρ. οὗ λιμήν, ὁ, ““α παγϑογ,)" ““α δαυεη.""--- 
11νε 452. ΑΚίπ ἴο λέμνη. ' 

Πολυθενθέος, 56}. 5[η5. Ἰηᾶ856. οὗ πολυδενθής, ἔς, “στέγῃ ἀ66}."" 

ΕἼΟΙΩ πολύς ἀπ βένθος, “ ἀερίϊι.᾽ 

ἽἼκοντο, 8. Ῥ]ΌΓ. 2. 800. ἱπάϊο. τηϊὰ. οὐ (6 ἀθροπθηΐ ἱκνέομαι, “ἐδ 
εοπῖ ;)" ἴαΐ. ἕξομαι : ΡῬετί. ἔγμαι:  80Υ. τηϊά, ἑκόμην. --ὶ ΤΘηριῃθηθὰ 
ἔοττα οὗ ἕκω. Ξ 

: ΜἩστία, δοουβ. ΡΙυγ. πρϑαΐ. οὗ ἱστίον, οὐ, τύ, ““α αἱ" οἵ ἃ 

ἴανε 485. 5ῃ]ρ. ῬΙΟΡΘΙ͂Υ ἃ αἰπηϊπυξῖνθ, θαΣ ΟΠΙΥ ἴῃ ἔοττη, οὗ ἱστός, 
“ᾳ ισεῦ," δηᾶ τηδαπίησ, οὐἹ σ᾽ ΠΔΠΥ, ΔΗΥ͂ τοεῦ, οἱοίΐι,, ΟΥ 5]ιεεί.----ἩΟΤΏΘΓ 

ὈΒΌΔΗΥ ΘΠΊΡΙΟΥ͂Β Π 6 ΡΙΌΥΔΙ ἔΌττη. 

Στείλαντο, ἘΠρΪσ ἃπᾶ Ιοπῖς [ῸΓ ἐστείλαντο, 3 ΡΙΌΤ. 1 ΔΟΥ. ἱπάϊο, 
τά 16 οΥὨ στέλλω, ““ἐο ατταπρε,᾽)" “ἰο ει," ὅκα. : Ταξ, στελῶ: 1 δοῖ 
ἔστειλα: 1 δοΥ. τηϊᾶ. ἐστειλάμην.---ΤῊΘ ταάϊοα] τηθδηΐησ οὗ {μ15 υϑγῦ 
5, “ἐο 8εἰ,᾽ ““:ο Ῥίασε,᾽" ἵ. 6.,) τηᾶχϑ ἴο βίαπα ὉΡ, χ ; Ἔβρϑοίδιν “ ἐ 
δεῖ ἵπ ογάεν,,"" ““ἰο ατταηρε.") 'ΤΏΘΠ, σοί ΓΑΙ Υ, ὁ“ ἐο ξιγπῖδἢ," ὅχα. 
50 στέλλειν νῆα, “ ἴο τίρ' ΟΥἉ πὲ σιεὲ ἃ 5}. ῬΎΟΤΩ [Π6 Ξ6Π56 οὗἉ σοί 
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1ηῖπε 435-456. 
ἃ 5810 τοδάν, δηὰ ἔῃ 1|Κ6, φοηββ ἐπαΐ οὗ “ἐο ἀΐδραι ἦι ἢ. δῇ 6Χ) {ἴ- 

το ;᾽ ἀπᾶ, ἴῃ 6 ΠΕΊΑὶ, ““ἐο ἀϊξραίοῖι," “1ο δεπά,᾽" ἄο. Τῇ 16 τη! 16 "' 

ὮΘΓΘ, ἃ5 Θἰβθυν 6 76, ΔΡΡΘΑΥΒ 85 ἃ πδΌΪΙ ] [6τη], ἱστία στέλλεσθαι, “6 

ἰαζε ἴπ ΟΥ̓ ζινὶ ἰἠε ξαϊϊ5,᾽) ὅζα. 
Θέσαν, ἘΡΙς δηὰ Ιοηΐο ἔοτ ἔθεσαν, 8 Ρ]ΌΓ. 2. Δ0Υ. ᾿παϊο. δοῖ. οὗ τίϑημε, 

“0 Ῥίαοε ;᾽ [υἴ. ϑήσω : Ῥετί. Τέθεικα : 1 ΔοΥ. ἔθηκα: 2 Δ0Υ. ἔθην.--- 

Ετοτῃ ἃ τϑάϊο8] ἔοττη ϑέω, ΤΠ ΠΟ6 ϑήμει, ἀπά, Ὀγ γϑαυρ]!οδίϊοῃ, ϑέθημι, 

ΘΠδηρσαά, ΓΟ ΘΌΡΠΟΠΥ 58Κ6, ἰπΐο τίθημι. 

Ἱστόν, ἀοοῦ5. 5'ηρ. Τηᾶ56. Οὗ ἱστός, οὔ, ὁ, “ἐπ πιαδὲ οὗ α 

ἴανε 494. δλὲρ."--- τοῖα ἵστημι, “ἰο γῬίασε ΟΥ̓ δεἰ πρτὶρλι." --π-Α ΠΟΙ Υ 
τηθδηΐῃσ, ΥΒΪΟἢ νγ6 ΠΑΥ͂Θ Ξ6ΘΠ ΘἸΞΘΎΓΏΘΓΘ, 15, “ ἐλδ δα ΟΥ̓́δεαπι οἔ ἰδὲ 
ἴοοπι,,"" ὅζο. Οοπβαϊὶ Ππ6 81. 

Ἱστοδόκῃ, ἀαϊ. 5ἴηρ. οἵ ἱστοδόκη, ης, ἧ, ““α τεσερίαοϊε ἔογ {δε τηαϑί,᾽" 

“ᾳ πιαϑί-Ποϊά,᾽" ἃ Ρίθ66 οὗἉ ννορᾶ βίαπαϊῃρ ὉΡ ΠΌΓη {Π6 βίθγη, ου ὑπ ἢ 

188 τηᾶϑβί τεβϑίθα θη Ἰδὲ ἄοντῃ.--- ΕἼΌΙῚ ἱστός, “α πιαδὶ," ἀπά δέχομαι, 

"ε.ρ τερεῖσε.᾽" - 

Πέλασαν, ἙἘΡίς δηᾶ Ιοηΐό (ὉΥ ἐπέλασαν, 8 Ὀ]ΏΤ. 1 Δ0Υ. ἱπάϊο. δοῖ. οἱ 

πελάζω, “ἐο ὑγῖπρ' πεαγ,᾽" “10 εαιιδ6 ἰο ἀρρτοαοῖι,᾽) “ἐο ὀγίησ τἰτιίο.-- 

{{Ξ6ἅ, 4150, 'π 8η 1πί γα 5106 5ΘΠΏΞΘ, “ ἐο ἀρρτοαοΐι,᾽" “ἰο ἄγαιο παν ;," 

ζαϊ. πελάσω : 1 δογ. ἐπέλασα.--- ἘΊΟΠῚ πέλας, ““πεαγ." 
Προτόνοισιν, Ἐ]ρα ἀπά Ιοπὶς ῸΓ προτόνοις, ἀαΐ. μ]ὺΓ οὗ πρότονος, 

οὐ, ὃ, “'α ΤΟΡΕ, ΟΥ̓ πιαῖτι-ίαν,") ΡΑΒΒΊ ΟΥ̓ΘΥ ἴΠ6 Πα οὗ 1Π6 τηδβῖ, πᾶ 

Βϑουγοαὰ δ Ὀοΐῃ 1Π6 Ργοὺν πὰ βίθγῃ.---[(Ὁοηβοὶ ποΐε).---ΕἼΌΓ πρό, 

“ζῃ. (τοὶ, ἀπ τείνω, ““ἰο δἰγείεἶι.᾽" 

Ὑφέντες, ποῖη. Ρ]ΌΓ. 9. 80Γ. ρατί. δοῖ. οὐ ὑφίημι, “ἰο Ἰεὶ ἀοιση,᾽" “ἰο 

Ἰοισοτ ;᾽" ζαϊ. ὑφήσω.----ΕἼΟΤα ὑπό δηᾶ ζημι, ““ἐο ξεπὰ.᾽" 
11 ΝῈ 435. Καρπαλίμως. Οοπδυὶὶ Πη6 359. 
Ὅρμον, ἃσουδ. Βίηρ. οἵ ὅρμος, οὐ, ὁ, “ α πιοογασε,," “απ αἀπολογαρε,)" 

“ἐᾳ δετί, ξογ α 5,11}. ---Βοϊοηρβ ἴο 186 τοοῦ εἔρω, 1,αἴϊη δεγο, “1ο 116. 
“10 1ἀβἴθῃ,᾽ δπὰ δίῃ ἴο εἱρμός, “α δεγῖε5.᾽" 

Προέρεσσαν, ἘΡὶς ἃπᾶ Ιοηὶς ἴὉΓ προήρεσαν, 8 ῬΙυΓ. 1 ΔΟΥ.᾿ ἱπαϊς 
δοῖ. οἵ προερέσσω, ““ἰο τοῖῦ {οτισατὰ ;" [ϊ. προερέσω : 1 ΔΟΥΓ. προήρεσα 
- Ετοπὶ πρό, “ Ποτισατά,᾽" ἀπὰ ἐρέσσω, “ἐο τοιυ.᾽ 

Ἐρετμοῖς, ἀαΐ. Ρ]υγ. ΟΥ̓ ἐρετμός, οὔ, ὃ, “απ οαγ.᾽"" Ιῃ 116 Ρ]ΌΓΑΙ, 

ΒΟΥΘΥΘΥ, ἴΠ6 ΠΘΌΪΟΥ ἴοττη ἐρετμά, ὧν, 18 Ὁ508].---ΕὙΟΙα ἐρέσσω, “ἐδ 

τοιρ.᾽" ᾿ ; τς 

Εὐνάς, ἀσου. ρα Γ. οἵ εὐνή, ἧς, ἦ, ““α ἰδέρεν," ἃ Ἰᾶτβθ βίοπβ 
ἧκε 486. ιϑ568 ἴο ΞΒΘΟΌΤΟ ἃ 5ῃϊρ ἴῃ ΠΕΥ ρ'αοθ. (ΟὉοηβοὶ ποΐθ.) Οτὶρ- 

1η8] τηϑδηΐϊηρ, ““α οοιιοῖι,,) ““α ῥεᾶ ;" ἴῃ6ῃ, ““α δεαζεϊϊουν,᾽") ““α δἰεεέρεν," 

ἄο.---Ακίη ἴο εὔδω. . 

Ἔδαλον, 8 ΡΙΌΥ. Ὁ 8Δογ. 1ηϊο. δοΐῖ. οὔ βάλλω, “ἰο ταςὶ ς᾽" ἴωξ. βαλῶ 
φασί, βέθληκα : 2 Δ0Υ. ἔθαλον. 

«δ 

ϑ“ὩὩὍέ λα Ν ὦ. ὦ... ἃ νὉ.,... 

φιᾳῳ... «αὐ π!ἷ δι λωλνυν 



ἐρ'" 

,ΒΟΜΕΒΙΟ ΟΙΠΟΒΒΑΒΥ, ρῦϊ 

1ήπε 430-444. 

Πρυμνήσια, ἀσουδ. ΡΥ. ΠΘυΐΘΙ ΟΥ̓ πωυμνήσια, ων, τά, “ ἐλε δίετα 

)βι5," 186 τορθβ8 τοτ ἃ 5}10᾽8 βίθυπη ἰ0ὸ ἰδβϑίθη ΘῚ ἴὸ 106 βΒῆοῦθ 

ΤὨΘ ἴθγῃ ἰ5, ἰπ ἔδοῖ, δῇ δἀ]θοίϊίνο, πρυμνήσιος, α, ον, “ οἵ, οΥ δεϊοησ- 

16 ἰο α 5}1}᾽5 δίετη.,," 850 {δὶ πρυμνήσια, ἴῃ 1} Ρ]ΌΓΑΙ, 85 δεσμά οἵ 
σχοινία, “ τορε5,᾽") ῬΤΟΡΘΙΙΥ͂ ὑπάἀογβίοοα.---ΕἼΟΙῚ πρύμνη, “(κε δίετη οὗ 

α 5}1}." 
Ἔδησαν. Οὐοηβαὶξ ᾿ἰπ6 406. 

Βαῖνον, ἘΡία ἀηὰ ΙΟπΐο [Ὁ ἔδαινον, 8. ΡΥ. ἱπηρογί. ἱπάϊο, 
οί. οἵ βαίνω, “ἰο ρο;" ἴαϊ. βήσομαι, διο. 

Ῥηγμῖνι, ἀαΐῖ. Ββίησ. οἵ ῥηγμίν, ΟΥ̓, ταῖΠΘΥ, ῥηγμίς, ἵνος, ὁ, ῬΥΤΟΡΘΙΙΨ, 

“ἰλ6 8εα ὀγεακίπρ' οπ ἐπε δεαοὶι,᾽" “ὑτεαζενβ," “ ιν." ὙΤΗΐδ τηθαπίης 
18. Ρ] αἰ ΠΥ τηδυκοὰ ἴῃ 11]., Χχ., 229, ἀπὰ Οἀ., χὶϊ., 214. [ἢ οἵποὺ ρίδοθβ 

ἴδ 15 πθϑά!θββὶυν 1Ά Κη ἰο τηθδῃ “ἐδε τιρρεὰ δεαεὶι,᾽" ἃτιὰ 5 δαυϊνδιθηὶ 
10 ῥαχία, Ὀυΐ ΘνΘῃ ῥαχία [85 ΟΠΪΥ {Π8 56η86 ἰπ Αἰΐϊο. ΗομποΓ αἱ- 
ὙΓΑΥΒ 7οἷη5 ἰδ ψ 1 ἁλός ΟΥὙ ϑαλάσσης, ἴῃ ἡ ὨΙΟὮ σα565 Ὑ)6 ΤὩΔΚ ΤΟΠΘΔΘΥ 

ἴδ ὈΥ 186 ἴδγπ “ εὐρε.") 'ΤΏυβ, ἐπὲ ῥηγμῖνε ϑαλάσσης ἴῃ 1:6 Ρτοβοηΐὶ 
Ῥᾶββαϑθ ΙΠΔΥ Ὀ6 Τοπάογϑά, “ προπ ἐδ εἄσε οὕ {6 5εα."--- το ῥήσσω 
ΟΥ̓ ῥήγνυμι, “ἐο ὕγεακ." 

Βῆσαν, Ἐρίὶο ἀηὰ Ιοηΐο ΤῸΥ ἔξησαν, 8 Ρ]ΌΤ. 1 Δ0Υ. ἱπάϊο. δοί. 
᾿ οὗ βαίνω. Οοηβαϊξ [ἰπ6 810, ΤΟπη ΚΒ οἢ βῆσε. 

Βῆ, Ερὶς δηᾶ Ιοηΐο [Ὁ ἕδη, 8 βίηρ. 2 δύ. ἱπάϊδ, δοΐ. οἱ 
1μνῈ 439. 

βαίνω. 

Ποντοπύροιο, Ἑρὶς ἀηὰ Ιοηΐο ΙῸΓ ποντοπόρου, 56. 5ἷησ. ἴδ. οὔἵἁ 
ποντοπόρος, ον, “ οζεαπ ἰγαυεγδιηρ,," “ ϑαἰϊηρ οὔεΥ ἰἦε. ἄτερ." ---τότα 

πόντος, “ ἰλε ἀφε},᾽" πιὰ πείρω. 

Βωμόν, ρου. Βίηρ. οὗἨ βωμός, οὔ, ὄ, “ ἀπ ἰδ. » ῬτΟΡΘΙ͂Υ, 

ἴχνε 440, ΔΗΥ͂ αἸθναίίοη ἡ ΠΘΥΘΟΩ 10 018606 ἃ ἰδίῃ, “ α δίαπάᾶ,᾽)" “δαδε," 

“ βίερ," ἄχο., Ὀὰϊ ΤΛΟΒΕ]Υ 56 οὗἁ ΘΥΘο ΙΩἢΒ ΤῸ Βδογθα ΡΌΓΡΟΒΕΒ, ἃ5 ἃ 

ΔἸΐατ, ἢ βίθρϑ ἰθδάΐηρ ἴο ἴΐ, ὅἄχο.---ΕἼοτα βάω, βαΐνω, σομνοΥ πα 
186 ἰάθα οὗἉ ἀβοθηί. 

Πολύμητις. Οὐοηϑαϊξ 11η6 311. 
1χνε 441. Φίλῳ. Τάκθη 85 ἃ ροββεβδβίνθ. Οὐηβυὶὶ Ππὸ 20. 
τίθει, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοηΐς ἴοσ ἐτίθει, 8 βίπα. ἱγηρθσί. ἱπάϊο. δοί. οὗ τιθέω, 

κἐο »ίαοε,)" ροθίϊς δπὰ Ιοηῖο ἴΌστι [ῸΓ τίθημι, υβοᾷ ὈῪ ΗΟΙΊΘΥΙ ΟΠΙΥ͂ ἦι: 
{6 3 βίησ. ἱπιροτῇ,, ἐτίθει, ατι, ἃ5. πϑύθ, τίθει. Νϑυθσ ὁσοῦτγβ ἰπ Αἵ- 

τος Οτεακ. 

1χκεῈ 442. Χρύση, νος. κἰῃσ. οὗἁ Χρύσης, ου, ὁ, "" ΟἾγψδε8.᾽" 

᾿Αγέμεν, ἙἘρίο, Θοτῖς, ἀπὰ 2:01} ὥστ ἄγειν. Οοηδυϊ 
ἴανε 445. 11πη6 78. 

Ῥέξαι, 1 Δ0Υ ἱπῆη. δοῖ. οἵ ῥέζω, “ἰο οὔεν μρ 1 Ταῖ. ῥέξω. 

1 ΔοΥ. ἔρεξα. Οοπϑοὶ Πἰπ6 315. 

Τινε 437. 

[χνῈ 438 

{πνὸ 444. 



502. ΗΠΟΜΕΕΙΟ ὉΠΟΒΒΑΚΥ͂., 

1ήπὸ 444-450. 

Ἱλασόμεσθα, Ἐρὶς ἴοΥ ἱλασώμεθα, 1 ΡΙυΤ. 1 801. 50]. οὗὨ [Π6 τη 16 

ἀθροποπίὶ ἑλάσκομαι, “10 ττορτίαξε :᾽) Ταϊ. ἑλάσομαι. ---- ἘΥΟΙη ἔλαος, 
[ »φπγορτίῖοιι. 5. 

Πολύστονα, δοου5. ΡΙυγ. ποαΐ. οὗ πολύστονος, ον, ““ »τοάποε- 

ἵμηε 445, ἐἶσε οὗ πιαρηῳ στοαηϑ,᾽" “ σαιιδΊη᾽ πιαηῳ στοά." -- ΛΌΙῚ πο- 
λύς ἀπᾶ στένω, “ἰο ργοατι." ᾿ 

Κήδεα, ἀοουβ. Ρ]υΓ. οὗὨ κῆδος, εος, τό, “150, “ βογτοιρ," δβρθοῖ "]ν 
ΤΩΟΌΓΠΙΠΡ ΤῸΓ 0η6 ἀ6Δ6.---ΕἼῸπὶ κήδω, “ἐο ἐτοιιδϊε,᾽) ““ἰο αἰξιτε55." 

᾿Ἐφῆκεν, 8 βίη. 1 80γ. ἱπᾶϊς. δοῖ. οἵ ἐφέημι, ““1ο δεπὰ τροη,᾽ “ἴο ἐπ- 
Πϊοὶ 2) Ταῖ, ἐφήσω : μετῇ. ἔφεικα": 1 Δογ. ἐφῆκα.----ἘἼότη ἐπί, ““προυη,᾽" ὅπὰ 
ἴημι, ““ἐο ξεπά." 
ΤΣ Δ Δν, ὀρρροό δα 8 5ίηρ. 1 δου [ηᾶϊο. τη 416 οὗ δέχομαι, “ἐο τε- 

Χαίρων, ῬτΕ58. Ῥάᾶτί: οὗ χαίρω, “ἐο τε)οῖσε.᾽" 

Τοί, Ἐρὶς δπὰ Ἰοηΐσ [ῸΓΣ οἱ, ποῖ. μ!αῦ. οἵ ὁ, ἧ, τό, 16 οἱὰ 

ἵνα 47. ΤΌΥΓΩ ΤῸΓ νυν ϊσἢ νγὰ8 τός, τή, τό, ποι. ΡῈ. τοί, ταί, τά. 

ὮὯκα. Οὐπβαϊξ πα 402. 

Κλειτήν, ἀσοι5. βίηρ. ἔδιη. οἵ κλειτός, ἤ, ὄν, “' 5ριεπαϊάὰ."" ῬΙΟΡΘΙ͂Υ, 

“ἐχεμοιοηεα,᾽" “ δήθ. 8 -ΤΟΤΙΩ κλείω, “10 οεἰεὗταίε," ““ἐο τεπάεν {ὰ 
γποιις. 3) ἢ 

Ἑξείης, αἄνρουθ, “πὶ εοπεέϊπιιεά ογάετ,᾽" “ εἶα α τοιῦ,᾽" ““οπὲ 

[χνε 448. αἤίετ αποίἠεγ." Ῥορίϊο ΤῸΓ ἑξῆς, ἀπὰ {ῃϊ8 ἔγθσω ἔχω : [αΐ. 

ἕξω, ““{ο ποϊά οπ,᾽" 1. 6... ἴο Θοπίπα6, ἄο. 

οἰ Ἔστησαν, 8 ΡῬΙΌΤ, 1 80γ. ἱπᾶϊο. δοΐ. οὗὨἉ ἔστημι, “ἐο γίασε :" 1αΐ. στη" 

σω: ρετῇ. ἕστηκα : 1 80Γ. ἔστησα, “ΤΠ ἰαοεὰ :᾽" ῷ δοτ. ἔστην, “1 5ἰοοά." 
᾿Εὐόμητον, ἀοουβ. βίη. τηᾶβα. οὗἩ ἐΐδμητος, ον, “τὐεἰϊ- δε], ΟΥ̓ 

“}αϑλϊοπεά,᾽" οἵἁἉ Βίοπθ νυ ου.---ΕἼΌτα εὖ ἃπὰ δέμω, ““{ο δειλἀ.᾽" “ἐο ἐοη- 
ἰτιιοί.᾽" 

Χερνίψαντο, Ἐρίο πὰ Ιοηΐς 20 ἐχερνίψαντο, 38 ΡΙΈΤ. 1 80. 

ρα μη θμιν ̓ 1πᾶϊ6. Οὗ ΤΠ τηϊἀ 16 ἀβροπθηΐ χερνίπτομαι, “ἰο τραξῆ, οπεὶΣ 
λαπάς,᾽" ἱ. ε., τὶ ἢ ἸαΒίγΑ] ΟΥ̓ ΠΟΙ͂Ὺ Ὑγαῖθυ, ββρθοίδ!ν ὈΕίΌΓΘ ΒΔΟΥΙῆΘΘ: 

Γαΐ. χερμῆβομρι, :, 1. 801. ἐχερνιψάμην. --- ῬΊΟΙΩ. χείρ ἀπὰ νίπτω, ““ἰο 

τοαδῖ,., .. 

Οὐλοχύτας, 866,5. ΡΙαΓ, οὗ οὐλοχύται, ὧν, αἱ, “ δγιιϊδεά ΟΥ ερατδεῖῃ- 
φτοιιπᾶ δαγίεν- τα (πιϊχοα τυ! 5810), ἀπ Βργιπεῖδὰ ονδγ 1π6 μϑαᾷ 
Οὔ (Π6 υἱοί δ ἃ δου ῆοο.--- ΕἸοτῃ οὐλαΐ, “σοαγδε δατίεν,᾽ ἃπα χέω, 

“0 Ῥομ7,᾽) “10 δρτέπκια σορίοι ν᾽ 
᾿Ανέλοντο, Ἑρὶς δπὰ Ιοηΐς (Ὁ ἀνείλοντο, 8 ΡΙΌΥ. 2 801. ἱπᾶϊο. τηϊᾷ. 

οὗ ἀναιρέω, “ἰο ἰαζε τι :᾽ 1Ταϊ. ἀναιρήσω : 2 ἃοΥ. ἀνεῖλον : 3. 80Ὑ. πηϊὰ. 
ἀνειλόμην.---ΕὙΟΤὰ ἀνά δηᾶ αἱρέω, “ ἐο ἑαζε." 

Εὔχετο, Ἑ!ρὶς πὰ Ἰοηὶς ἴου ἠὔχετο, 8 βίη. ἱτηρδοσί, ἱπᾶμα 

ἴανε 460 τηϊά 16 οὗ εὔχομαι, “10 »ταν."" ΟὈΟπΒΌΪ Πἰη6 43. 



ΗΟΜΕΕΙΟ ΟΠΟΒΒΑΙΣ, 5608 

1ήμπε 450-460. 

Ἀνασχών, Ὁ 80Υ. Ρατί. δοῖ. οἵ ἀνέχω, “το τ}, “ἰο ποϊὰ ὡρ ;" {αι. 
ἀνέξω ἀπὰ ἀνασχήσω : Ῥετί. ἀνέσχηκα : ὥ ΔΟΥ. ἀνέσχον. --- ἙΊΟΤΩ. ἀνά 

ἀπά ἔχω. 
Πάρος, δἄγογῦ, “δεΐοτε," ““ ογπιετῖῳ.᾽" --τἾΊη ἤογπι, πάρος 

ἴλκε 458. ιλῃᾶθ Ὀοίνθθη παρά, πρό, ἃπὰ πρός, ἐπουρν, ἱπ σἰρτεύβεα. 
ἕιοπ, ἴὰ ὈΘΙΟΏ ΡΒ ἰο πρό. 

Ἔκλυες,  δίηρ. ἱπηροτῖ. ἱπάϊο. δοῖ., τυ δοτγίβιίο βισπ βοδίίοη, οἱ 
κλύω, ““ἰο ἤξατ ;)) ἃ ργδβθηΐ, Βούγθυοσ, ἡ οἢ ἀ065 ποῖ ΟΟΟΌΓ ἴῃ ἴδ6 

Ηοτηθυῖο νυ τ] 58.---ΟΟἸΡΑΓΘ {Π6 Ξδηβουὶξ ογι, 1.1 οἶμο, ατι8-ειιῖ- 
ίο, ὅζο. 

Εὐξαμένοιο, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοηϊο ἴοΥ εὐξαμένου. Οοηδιῖς Πἴπὸ 43. 

Τίμησας, Ἑρὶς ἀπά Ιοπῖς [Ὁ ἐτίμησας, 2 ϑἴπρ. 1 Δ0γΥ. ἱπᾶϊο. 

᾿ααπ δά. δὲ οἵ τιμάω, “ ἰο Πποποτ ;᾽) Γαΐ. τιμήσω : 1 δογ. ἐτίμησα. 

Ἴψαο, Ἐ!ρίο δηᾷ Ιοπὶο Ὸγ ἔψω, 2 5Βίηρσ. 1 δου. ἱπάϊο. οὗ ἐπ τηϊά 18 
ἀδθροποηΐ ἔπτομαι, “ο΄ αὔἴϊοι." ΜοΥΘ 1 ΓΘΥΔΙΥ͂, “’ ἐο γγεβ5 πάτα," “ ἰο 
Ῥτεβϑ ἄοισπ:"ἷ [αϊ. ἔψομαι : 1 δογ. ἐψάμην.---ΟἹά ἴΌττη οὗ 1Π6 βϑοοηὰᾶ 
ῬοΎβοη, ἔψασο: ἘΡὶς πὰ Ιοηΐο, ἔψαο: Αἰΐο, ἔψω. ---- ἘΥΟΤΩ 1Π6 τοοΐ 
πος, ““α τοεῖρἠξ,. “α διτάεπ,"" ΏΘΗΘΘ ΘΟΙΏ6Β, 8150, ἰπόω. 

1χπε 455. ᾿πικρήηνον. ΟΟπΒΟΪ 11π6 41. 
᾿Ἐέλδωρ. Οοηβυὶξ Πη6 41. 
Δαναοῖσιν. ΟΟὨΒΟΪ: ποίθ οἢ 1ἰη6 42. 

Εὔξαντο, ἘΡίΕ πὰ Ιοηΐο ῸΓ ηὔξαντο, 1 8ΔΟΥ. πυρά α!ο οὗ εὖ- 
[χνε 458. χομαι, ““ἰο »ταν.᾽" 

Προδάλοντο, Ἑξρὶα ἀῃᾷ Ιοῃΐο ἔθου προεδάλοντο, ΟΥ̓́, ταῖ ΒΕΓ, προὐδάλον- 

το, 8 ῬΙΌΓ. ῷ 80Γ. ἱπᾶϊδ. γτηϊά]6 οἵ προδάλλω, “ἐο εαϑὲ Τοτισατά,᾽" “ἰα 

βρτγίηκις ; αἴ. προδαλῶ : Ρεγί, προθέδληκα : ὦ Δ0Υ. προέθαλον : 33. 80Υ. 
τηϊᾷα. προεδαλόμην οΥὙἩ προὐδαλόμην. 

Αὐέρυσαν, Ἐρὶς δῃᾷ ΙοΠΐΟ ἴῸΓ αὐήρυσαν, 8. ῬΙΌΤ. 1 δοτ. ἰῃ- 
ἴχπε 469. ἀϊο. δοΐ. οἵ αὐερύω, ““ἰο ἄγαιο δαεῖς ;) ζαΐ. αὐερύσω : 1 Δ0Υ 
αὐήρυσα.---ῬΊοτη αὖ, ““ δαοῖ," πὰ ἐρύω, ““ἰο ἄταιν.᾽" 

Ἔσφαξαν, 8 ῬΙΌΓ. 1 801. ἱπαϊς, δοῖ. οὗ σφάζω, “ἐο οσιὲ (δε ἰἄγοα" οὗ 
ἃ ΥἹἱοΙ ΠΏ, “ ἐο δἴαν ;) ἸΘΠΟΘ, “ἐο οὔεν ἵπι δαοτίβεε.᾽" ---ἰ ΤῊ6 τοοῦ 15 ΡΥ 

ΔΌΪΥ σφαγ, 85 ἴξ ἀρρΘδῦβ ἴῃ {ῃ6 2 δοτίβί, ἔσφαγον, ἀπᾶ ἱπ 
Ἔδειραν, 8. Η]υγ. 1 Δ0Υ. ἱπᾶϊο. δοΐ. οὗ δέρω, ““ἰο Πα," ““ἰο εκίη, 

βαϊὰ οὗ δηΐπηα]5, ὅζα. : Ταξ. δερῶ : 1 Δ0Υ. ἔδειρα : Ρετῇ: δέδαρκα.---Οοτη- 
ΡᾶγΘ [η6 ϑ'δηβοσιξ ἄγε, “ ἴο ουξ ἀβϑυπᾶθσ." 

Μηρούς, Δοοα8. Ρ]αΥ. οὗ μηρός, οὔ, ὁ, “ ἐΐε ἐὐῖρῆ ;" ῬΓΟΡΘΥΥ,. 
᾿μπε 460. 6 ἀρρετ, βθβὴν ρατὲ οὔ 186 τμρῃ, ἐμ6 πδτη. Ηοτηθῖ 568 
1Π6 νγογὰ οἵὗὨ δῃϊΠη815. ΟἹ] ἴῃ [Π6 ρῃγαβθ μηροὺς ἐξέταμον. -- σοπβυὶ 
᾿π6 40, τοι ΔΙ Κ5 οἢ μηρέα. 

. . 



4 Ἔν ΗΟΜΈΒΙΟ σμΟΞβΆκυ. 

1ὴπε 4θ0--464. 

᾿ Ἐξέταμον, ΟῚ Ρίυγ. 9.-6οτ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἐκτέμνω, “10 ομὲ οἱεὲ ;᾽" μῃ 

οοὺς ἐκτέμνειν, “10 οι ἐἶιε ὕοπε5 οιιὲ οὗ εἶνε ἐμὶρὴς ὈΘίοτο οβδυίηρ {Πθιὴ :ἢ" 

(υΐ. ἐκτεμῶ : μοτῇ. ἐκτέτμηκα.----ΕὙΟΤὴ ἐκ, “ ομἱ,᾽ ἀῃὰ τέμγω, “10 ομξ." 
Κνίσῃ, ἀαΐ. βίηρ. οἵ κνίσα, ης, ἧ, “ἐδ {αι ἴθ νοοῖ τη6 ἤθβῃ οἱ 

[η6 νἱοτίτη νγὰ5 ταρρθᾶ δηα Ὀαγηθά. ---- ΟΟΠ50}} Πἰπ6 517, ὑγΒ ΓΘ 11 

ΟΟΟΘΌΪΒ ἴῃ 115 ὈΓΙ ΓΙ ν 6 56η886 οὗὨ [Π6 ΒΑΥΟΥ οὗ ἃ Ὀυγηθα 5δουῆοθ. 

᾿Ἐκάλυψαν, 8. Ρ]ΌΓ. 1 8Δ0Υ. ἱπάϊο. δοί. οἵ καλύπτω, “ ἐο σονετ 2" ἴαϊ, 

καλύψω .--- ΤῊ τοοί 15 καλυῦ ΟΥ καλυπ, ΜὙΈΪΟΝ ΔΡΡΘΑΙΒ ἴῃ καλύδη, κε- 

λύφη, κοῖλος. 

Δέπτυχα, 6005. 5Βίησ. ἔδιη. (ἀστθοΐησ ἢ κνίσαν ὉπάθΓ- 

5βίοοἀ), ἔγοιη δίπτυξ, σεη. δίπτυχος, ἂπιὶ δθ]δοίϊν οὗ ὁπ6 ἰοτ- 

τηϊπαίίομ. (Οοηβαὶξ ποίθβ.)---ΕἼοιη δίς, ““ἑιυῖοε,᾽)" ἀπ πτύσσω, “ἰο {οἰα.᾽" 

᾿Ωμοθέτησαν, 8. ΡΙυτ. 1 Δογ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ὠμοθετέω, “ἰο ρίαεε (ἦε ταῖν 
φῬίεοες᾽" ουἱΐ ἴτοτη ἃ υἱοίίπη, οα 16 σι θΟπ6β, ἤθη ρἰΙδἃ [ἢ ΟΥΔΘΙ, 

ἃ ηἃ Ὑταρρϑα ἴῃ 1Π6 ζαΐ ΤΠΘΙΠΌΤΔΠΘ : {αΐ. ἥσω. . ΟΠΪΥ ἃ ρΡοσίΐο υγοσὰ. 
“--  Τοτη ὠμός, ““ γταιρ,."" ἀπ τέθημι, ““ ἰο Ῥίασε.᾽" 

Καῖε, Ἐρίὶα δπὰ Ιοπίο [ῸΓ ἔκαιε, 8 βίηρ. ἱγηρδσί. ἱπᾶϊο. δοῖ, 
[πνε 462. οὗ καίω, “ἰο διγη." ΟὈ,ΒΟΪΌ Ππ6 δ2. 

Σχίζῃς, ἘΡία δηᾶ ΤἸοηΐς ἴῸΥ σχίζαις, ἀαξϊ. ῬΙαγ. οὗἉ σχίζα (Ερὶς ἀπὰ 
[οηἷϊς σχίζη), δ6η. ἡς, ἧ, ““α 5ἰϊοῖ οὗ κε ιοοοΐ.,-- ἼἸοΙὴ σχίζω, “ἰο 

εἰοανε.᾽" 

Αἴθοπα, ἀσου5. βίηρ. τηᾶβο. οὐ αἴθοψ, 56η. οπος, δἀ]δοῖϊΐνα οὗ οπ8 
ΘΥΠῚΪ δέῃ, “ ἀαγζ-τοα," ἃ5. ἂη δρίτπϑὲ οὐ ὙΣ1Π6. -- ἘΤοΙὴ αἴθω, “ἰο 

ὑυτηι," ἀπ ὦψ, “Ἰοοῖ." ΟὈπβυϊ τϑιηδτκβ οἡ Αἰθιοπῆας, 1π6 423. 

Λεῖδε, Ἐρίο ἀηᾶ Ιοηΐὶο ἔου ἔλειδε, 8 βίησ. ᾿τηροσῆ. ἱπᾶϊο. δοῖ. 
᾿απαθβ, οἵ λείδω, “0 Ῥομγ α ἰἰδαίϊοη -:᾽) [αϊ. ψω. ἀὐρ᾿ρχὸς 1:8 
Ιαἰϊη ἰϑατε, [ἰϑαξϊο. 

Νέοι, ποτῆ. ΡΙυγ. οὗ νέος, νέα, νέον, Ἐρίο ἃηᾷ Ιοηΐς νέος, νέη, νέον, 

τφέποιρ,᾽ “ γομηρ.," ἸΙη {Π6 ΡΙΌΓΔΙ, νέοι, ἀπᾶ οἱ νέοι, ““ ψοιεῖδι5,᾽) “ ψομη δ᾽ 
γιεη."---Τὴ6 ννοσγὰ νέος τηυβὲ αν Ὀ66η, οὐ σΊ ΠΑ }]Υ, νέος. ΟΟΠΊΡΑΓΘ 

1ῃ6 ϑΘαηβοῦὶῖὶ παυα, 1,1 η ποῦιι5, ἀθυπηδη πεῖ, απ ἘΠ ΠΡ] 5} πειὸ. 

Ἔχον, Ἐρίο δηὰ Ἰοηῖς 20 Ὺ εἶχον, ὃ ἐπεὶ ̓ ηροσί. ἰηάϊο. δοῖ. οὗ ἔχω, 
[ ἰο λοϊά. ν᾽ 

᾿Πεμπώθολα, ἀρουβ.. ΡΤ. πουΐ. οὗὁἨ πεμπώδολον, ουὅ, τό, ““α ἢτε- 

φυοπρεᾶ ΓΟΥἘ," ἀβϑὰ, ἴῃ βδουϊῆσοβ, [ῸΓ βεϊστίπίς (Π6 ἤγθ, δῃηα ββρβοῖδ!ν 
ἴογ μοϊάϊηρ ἄονγῃ ἐμ6 ἤδββῃ ἴῃ 115 ρίας. (όηβαῖξ ποίθ.).--ἘἼΟτα τέμ- 

πε, “ἜοΙΤΪο ἴογ πέντε, “ βυε,᾽ πὰ ὀδολός, Ξᾶτηθ ἃ5 ὀδελός, ““α 5}1},᾽") “ἃ 
γγοηρ." 

[χνὲ 461. 

Μῆρα, ων, τά, “ἰἴε ἐπὶρῖ5. ἜΔτοΥ Ἠοπηουὶς ΡΙυτΑ] τοῖν 

μηρός, οὔ, ὁ, 1116 ῬΙΏΤΑΙ θοΐπς ἐογπιθα μθγΘ π᾿ {Π6 πουξει 

ὮὈΨ ἃ ΒΡΟ6ΟΙ65 οἵἉ τηῃθίδρίαβτηῃ ; Π|Κ ὁ δεσμός, ρὶειτ. τὰ δεσμά. ; 

[πκεὲ 464. 

ὡ μ.. ἑν ἐν“... να. ἱσϑϑωμ Δνδι ὃ δ νι δὲ νυν. υδρονάς ὁ. “ὦὅδὐ θάνω» 
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11πε 4θ4---467. 

Σπλάγχνα, ἀοουϑ. Ῥ]υΓ. οἵὁ σπλάγχνον, οὐ, τό, “απ τπισατὰ γατγί, 

"ἀπ επίγαϊ!."" Ιῃ 1Π6 Ρ]υγΑ), σπλάγχνα 816 {Π6 “ ἱπιορατὰ ματί5᾽" ΟΥ 

“ δηγαϊί5,᾽") ἱ. 6.7 ἴΏΘ ΠΟΌΪΘΥ Ραγίβ οὔ ἴῃ 6πη, ΒΌΟΝ 85 16 ἢθατγί, Ἰυησ8, 

Ἰίνου, ἡ ΙΟἢ τοδὶ πϑὰ ἴῃ 5δουιῆσθβ ἴο Ὀ6 τοαβίρα αδἱ 16 γθ, ἀπὰ δαί- 

Θἢ ΟΥ̓ ἰαβίθα ὈΥ͂ 1Π6 ΒΔΟΥΪΘΘΥΒ, 85 ἃ Ὀοσίππίησ οὗ {πο ὶγ Γδαϑὲ. ΕἼΟΤῚ 

1} 15. 10 011 06 ρΡοθυοθίνϑα ἐμαὶ 1η6 σπλάγχνα ἅ16 {Π6 υ͵δεετα ἱποταεῖδ, 
ἃ5 Οἰβι ησυ βη θα ἔγοπη 16 ὈΟΥΤΘΙΒ, ΟΥ̓ τέδοεγα αδάἀοηιϊπῖϑ.--- ΓΘ ἴθττη 
15 ῬΓΟΌΔΟΙΥ δκίη ἰο σπλήν, “{λε πιῖϊ!,)) ΟΥ̓“ 5ρίεεη." 

᾿Επάσαντο, 8 Ρ]ὰ:. 1 Δ0Υ. ἱπᾶϊς. οἵ 16 τη ἀ]6 ἀθροπθηΐ πατέομαι, 
“0 εαἰ,᾽) “ἰο {εεὰ επ,᾽ ἃπιἃ 5ΙΤΩΡΙΥ “ ἐο ἰαδίε : 1 δοΥ. ἐπασάμην : Ῥοτί. 

πέπασμαι. Απ Ἐρὶο πὰ Ιοηΐς σϑῦῦ.. ΤῊΘ α ἰῃ 16 γαάϊσδὶ Βυ}14 0165 
15. ΔΙνγαυ 8 Βῃοσί, υΒ]οἢ αἱ οπ66 ἀἰδίϊη σα βι65 1Π|6 δοτίδέ ἐπᾶσάμην, 
Ραγί. πᾶσάμενος, οἵ πατέομαι, ἴτοτη ἐπασάμην, πᾶσάμενος, ἃογ. οἵ πάο- 

μαι, ““ἰο δεῖ, αεφιῖτε,᾽" χος, 
Μίστυλλον, Ἐρὶο δηὰ Ιοπὶο [ὉΓ ἐμέστυλλον, 8. ΡΙατ. ᾿τηροτί. 

ἴμνε 465. πάϊς. δοῖ. οἵ μιστύλλω, ““ἰο εἰμὶ ἵπίο δηιαὶϊ ρίεςε5,᾽") “ἰο εμέ 

ὩΡ ;᾽" ἰννᾶυ5 βαϊά, 'π Ηουηθυ, οὐ ουἱὶπρ υὉΡ πηθδΐ ὈΘΙΌΓΘ τοδβί Κ.---ο 
ΑΚίη, ΡΕΓΠΔΡ5, ἴο μέτυλος, μύτιλος, πὰ Τ,αἰΐη πικέλίιι. 

᾿Οδελοῖσιν, Ἐρία πὰ Ιοηΐς [ῸΓ ὀδελοῖς, ἀαΐ. ῬΙυγ. οἵ ὀδελός, οὔ, ὃ, 
“ᾳ 8ρῖ1."----Οὐελός 15 ΤΟΤΕ ]Υ βέλος, νυ ἢ ο Ργεῆχϑά. 

Ἔπειραν, 8 ῬΙΓ. 1 Δ0Υ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗἁὨ πείρω, “ ἐο ρίετοε ἑπγοισῖι απὰ 
ἐλτοισΊι;" Ἃϊ. περῶ : 1 Δ0Υ. ἔπειρα : 2 Δ0Υ. ἔπᾶρον : ρατί. Ρ458. πέπαρ- 
μαι.---Ἴοϊὴ πέρας, “ απ ἐπα," “τὲ Ἰαξὲ ΟΥὨ ᾿ϊσλεϑδὲ ροϊηΐ,᾽" ἄτο. 

"Ὥπτησαν, 8. ῬΙΌΓ. 1 ΔΟΓ. ἱπᾶϊο. ἃοΐῖ. οὗὁἨ ὀπτάω, “ἐδ τοαϑὲ ; 

ἴμνε 466. τς ὀπτήσω : 1 ἃογ. ὥπτησα.--- ΑΚίῃ ἰο ἔψω. 
Περιφραδέως, αἀνοτῦ, “ σατεζεϊψ.᾽"--- ΕὙότη περιφραδής, ἀπά {15 ἴγοτι 

περιφράζομαι, “ ἐο ἐπιπῖ αϑοι,," ““ἰο σοπϑιἀογ ὁπ αἰϊ δἰἀ65,᾽) “ἰο δὲ εατγε- 

Ἵμῖ αϑοιι!." Οὐπβαϊξ Υοιηατκβ θη φράσαι, ᾿ἷπ6 83. 
᾿Ἐρύσαντο, Ἐϊὶς ἀπά Ιοηΐο [ὉΓ ἠρύσαντο, 8. ῬίυΓ. 1 ΔοΓ. ἱπάϊο. τηϊά. 

οἵἉ ἐρύω, “ἰο ἀταῖο οἵ ;)") [αΐ. ἐρύσω : 1 ἃογ. ἤρυσα. ΤῊῺΘ Ερὶς ἀπὰ Ιοη- 
ἷἰο Ργδβθηΐ 18 εἰρύω, Ταξ. εἰρύσω, ὅκα. 

Παύσαντο, ἘΡὶς πᾶ Ιοηΐο (Ὁ ἐπαύσαντο, 8. ῬΙΌΓ. 1 801. ἰῃ- 
{μιν 467. αϊς. τηϊᾷ. οὗ παύω, “ἰο ξαιιδε αποίδεν ἰο σεα8ε.") ΜΙίάάϊο, 

“10 σατιδε οπε᾽5 δεῖ ἰο σδαβε,᾽" ““ἰο σεαϑε ;᾽" Ἃυϊ. παύσω, Ὀὰϊ πο ρογίδοι 

ἀοίῖν 6 5ΘΘΙῺΒ ἴο ἢᾶΥθ ὈΘ6η υξ6ᾶ. 

Τετύκοντο, 8. φΡῖυτ. οὗ 1πΠ6 τϑαυρ!σαιοὰ 2. ΔοΥ. τηϊᾷ. οἵ τεύχω, “ ἰα 
Ρτέραγε ; Γαΐ. τεύξω : 1 Δογ. ἔτευξα : 2 80. ἔτυκον, πᾶ, νν7ίτἢ τϑαυρ!οα- 

τίοπ, τέτυκον : 2 80γ. τηϊά. ἐτυκόμην, ἀπὰ, »Υ ἢ στοά ρ! !οαἰίοη, τετυκόμην. 
Δαῖτα, ἀφοῦ. 5βῖηρ. ΟΥ̓ δαίς, δαιτός, ἧ, “α δαπφιιεὶ,," “α {εαδὶ, “« 

πιεαὶ.""---  Ἴότα δαίω, “ ἰο αἰοίας,᾽" “1ο ἀϊδέγεδιε,᾽" . 6.,) 5. ἃ ΒΠΆΓΘ᾽ αἱ 

Ὀαπαυοίβ, ἄσ. 
ΒΒΒ 
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ἽἼηπε 468-412. 

: Δαίννντο, ΕρΙα ἀηᾶ ΙΟὨΪΟ [ῸΓ ἐδαίνυντο, 8 ΡΥ. ΠΗΡΒΤί: τ- 

ΣΕ Οὐ ἰς. πίαδϊο, οὗ ῥδίκας, τε ἤραει." οἀβεσταῖ!γ,  ἐο. ἀἰράηξ. 
εἰ6,᾽ ἀββϑίσῃ 85 ἃ 5816, Θβρθοί αν δ τηθα}]5 ΟΥΓὁἨ θαπαυοίϑ : ἢιΐ. τηϊά. 

-δαίσομαι.----ΕἼΟΓΩ δαίω, ““1ο ἀἰυϊάε,᾽" “ ἰο ἀϊδέγίδιε.᾽" 
᾿Εδεύετο, 8 5ἰπρ. ἱτηροσί. ᾿π6!ο. τηϊά. οὗ 1η6 ἀδροπεηΐ δεύομαε, “ἐο 

{κεῖ ἰλε τραπὶ οἵ, “ἐο δὲ ἀερτίνεά οἵ ;) [αϊ. δευήσομαι. “ΤΉΘΓΕ ἰ5 4150 
“8 δοΐίγα ἔΌσπ δεύω, Ὀαΐ οἵ 1655 τϑασθηΐ ΘσοΌτγθηοα.----ΟΌξοσυθ ἐμαὲ 
δεύω ἀπ δεύομαι ἅτ ἘΡΙ΄ ἀπᾶ ΖΕ 0116 οΥ δέω ἀπά δέομαι. 

τς Ἶΐσης, δ6ῃ. 5βίησ. ἔδτα. οὗ ἔϊσος, ἐΐση, ἔϊσον, ἘΡΡὶς ἃῃηα ρΡορίϊο ᾿ϑῃσίῃ- 

66 ἔογτη ἔγοτη ἧσος, η, ον, “ ἐφμαϊ,᾽" “ αἰτκε." 

τ ντ ᾿ Πόσιος, σ6ῃ. βίηρ. οἴ πόσις, ιος, ἧ, “ ἀτιπκίηρ."--- ΤΟΙ πίνω, 
ΝΕ 469. πώσω, -ς ἐρ ἀτίηπκ. 3») -- 

Ἐδητύος, δεῃ. Ξίπρ. οἵ ἐδητύς, ύος, ἣ, “ “αἶπξ,᾿ " “οοά.᾽""-Ἴοτη ἔδω, 
“(0 φαΐ." 

- Ἐξ, “ αισαψ." Αἀγογ ἴῃ Ηοτηθσ. Αἰαγνυγασά ἃ ργβθροβιἴοη. 

ες, Ἔρον, 80605. 5ίηρσ. οἵ ἔρος, οὐ, ὁ, ἴῃ6. οἸάαδέ, θξ 8 ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ΡΟΘΕΙΟ 

᾿ἔοττη. οὗ ἔρως, “ ἀεπῖγε,᾽" ““ἴουε.᾽" ᾿ 

Ἔντο, 8. Ρἷατ. 2. 80Υ. πάϊς, τη 16. οὗ ζημι, “ἐο “ἐμάν “0. δεπά 

αἰραν ;,) ἴπογ6 ΖΠΊΕΘΙΥ, ““ἐο ἑαΐε αἰσαν ;" ζαϊ. ἤσω: 1 ἃογ. ἦκα : ῶ ΔΟΥ. 
τηϊά. ἕμην, ἕσο, ἄο. 

Κοῦροι, ΠΟΙΉ. Ρ]ΌΓ. ΟΥ̓ κοῦρος, ου, ὁ, “α ϑύαθος “ἐᾳ δου." - 
[ανε 470. Ἐρῖο δῃᾷ Ιοῃῖο [Ὁ κόροι, ἔοτηῃ κόρος, ου, ὁ. Α5 τοραγὰβ 

16 ἀογϊνδίϊοη, ΘΟη511} ΤΟΠΊΔΙΚ5 οἢ κούρην, ᾿ἰπ6.98. 
ες Κρητῆρας, ἀροα8. ρΡ]υτ. οὗ κρητήρ, ρος, ὁ, ἘΡὶΟ πᾷ Ιοπῖο ΖῸΓ κρατήρ, 

ἦρος, ὁ, “α πιΐτετ." (Οοπηβα: ποί6.).---ΕἼοιη κεράννυμε, “10 πιῖπ." 
᾿Επεστέψαντο, 8 ῬΙΌΤ. 1 801. ᾿πᾶϊ6. τηϊά, οἵ ἐπιστέφω, “ἐο 1] ὀτῖπι 

ἀρ} (δοηβαϊὲ ποίθ) : ἔαΐ.. ἐπιστέψω : 1 ΔΟΥ. ἐπδέσεενα: 1 δ γ. ταϊά. 
ἐπεστεψάμην .---ΕἼοΙῃ ἐπί πᾶ στέφω, “10 οτοισπ,," ὅχο. 

. Ποτοῖο, ἘΡΙο. ἀπᾷ Ιοπὶς ΦῸΓ ποτοῦ, σ6ῃ. βίησ. οὗ ποτόν, οὔ, το, 

“ ἀγίηλ." Οὔβοῖνα [ῃ6 ἀἰπεϊποξίοπ θαένγθθη {μῖβ ἔστη πᾶ πότος, οἱ 
ὅ, ““α ἀγίπκεῖπρ-ϑοιι,᾽" ὅχα.---Ἔτοτα πένω, πώσω, “ἰο ἀτγίπξ." 

τως, Νώμησαν, Ἐρὶο δηᾷ Ιοπὶο (07 ἐνώμησαν, 8. ῬΙΌΓ. 1 ΔΟΥ. ἴῃ 
ἜΝ ἀϊς. δοί. οἵ νωμάω, ““ἐο ἀϊξιγίδιίε;" Ταΐ. νωμήσω : 1 δοΥ 
ἐνώμησα.----ΕἼοτα νέμω, “ἐο ἀϊδιγίδιιιε.᾽ 

᾿Ἐπαρξάμενοι, ποτη. ΡΪΌΤ. 1 Δ0Υ. ρατέ. τη! 416 οἵ ἐπάρχω. (Οοη5Ὲ} 
ποΐβ.) 

Δεπάεσσιν, Ἑ!ρὶο ἀηᾷ Ιοηΐο ὧδε δέπασιν, ἃαΐ. μ]υτ. οἵ δέπας, αος, τε, 

“ἃ εν}. 

1απα γα. τασρα ΠΟΙ,. ΡΙυΓ. τηᾶ50. οὗ πανημέριος, α, ον, “ αἷΐ ἄαν 

σ, “Δοΐιρ α λπῖπρ αἷϊ ἀαν." --- Ἑτοτὰ πᾶς, “αἰ!,᾽ δηά 
ὑμέρα, «κ τα ̓ 

ἀμ, ων ἰω.. μμμμμ “νυν εν ανν. 
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1ήπὸὲ 412-417}. 

Μολπῇ, ἀεί. βίηρ. οὗ μολπή, ἧς, ἣ, “5οηρ." ϑϑοιηρθίϊηθβ βαϊὰ οἱ 
Βοηρ 8ἃηἃ ἀᾶποθ σοΙηθί θα, ἴῃ ΠΟΙΟΥ͂ οὗ ἀρὶ(γ. Ιῃ {Π6 ργθβοηΐὶ ρ888- 
58, ΠΒΟΥΘΥ͂ΘΥ, ἰζ ΥΘίθυβ [0 ΒΟῺρ' 8Ι0ῃ6.---ΕἼΟΙΏ. μέλπω, “10 δίησ," ὅζο 

Ἱλάσκοντο, 8 ῬΙΓ, ἱπηρογί, ἱπάϊο. οὐ [Π6 ταὶ 4ἀ]6 ἀθροπθηΐ ἑλάσκομαι, 
" ἐοτῬτορίἐϊαίε,.") ὁ" Ἰο ἀρρεαδε ;)" ζαΐ. ἑλάσομαι. ---- ΕΥοτΩ ἕλαος, “ ρτορὶ 
ἐϊοιι8.᾽" 

᾿Αείδοντες, ΠΟΙ. Ρ]αγ. ΡΓΘ5. Ρατί, δοῖ, οἵ ἀείδω, “10 κἰπρ," 
Ερὶο δῃᾷά Ιοηΐϊο ἴον ἄδω : ἴχαξ. σω. Οὐπδυ]έ 1ἰπΠ6 1, 

Παιήονα, ἃ60118. βίῃρ, οἵ παιήων; ονος, ὁ, “'« Ῥααη," “α [ε5ίαὶ ἔχηι." 

(Οοηβυ!έ ποίθ.- -- ΕἼοπὶ Παιάν, δῃ ἀρρο]αξίοη οὐὨ ΑΡΟΙΪΟ 85 πὸ ἢθδϊ- 

ἰῃρ ἀο ἐν ; {Π6 Ὀυγάρη. οὗ" [6 βοηρ Ὀθίηρς ἰὴ οὐ ἰὼ Παιάν, ἰπ, {ΠΔηΚ8- 

πνὲῈ 472. 

δἰνίπρ ΤῸΥ ἀρ νθγάποθ ἤτομι 6υ]}. 

χε 414. 'Ἑκάεργον, “δι [ατ-ιοογχῖπρ οπς.,) Οὐοηβαϊὶ ᾿ἰπ6 147. 
Τέρπετο, ἘΙο. 4ηἀ, Ιομΐο ἴοτ ἐτέρπετο, 38. βίηρσ, ηροτῇ, ἰηαϊς. Ρ488. 

οἵ τέρπω, “ το. ἀεἰτρὶε ;" [αῦ, τέρψω : 1. ΔοΥ. ἔτερψα.---ΤῊθ. ατθοῖκ τέρ- 
πῶ. 18. 1Π6. ΒΔὨΒΟΥΙ ἐγίρ, “ σαυάθγθ,᾿" “(58 [87]. ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἀκίπ ἰῸ 
τρέφω. ᾿ 

νοις Ἦμος, “τοη," Ἐρὶς, Ιοηΐς, δπᾷ Ῥορίϊο. δάνϑιῦ. Ῥοσὶσ 
[κε ΔΗ ἔοτπι ὦμος. ΤῊΘ Αἰε|65. ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ὅτε ἰῃ 115 ρίας, Νοίΐ 10 
Ὀ6 σοπίουπάθα νυ 1 ἡμός, 4820]. ἀμός, ἴογ ἡμέτερος. ᾿ 

Ἠέλιος, Ἐρὶο, Ιοηἷς, ἃπᾷ ροοίϊς [0Γ ἥλιος, οὐ, ὁ, “ἰλδ 5ιιν.᾽ 

Κατέδυ, 8 5ίηρ. 2 δογ. ἱπαϊς. δορί, οὔ καταδύω, οΥ καταδύνω, ““ἰο 5ὸ 
ἀσιση," “ἰο σο ὠμπᾶργ ;" [αἱ. καταδύσω : 1 δογ. κατέδυσα : ῷ δογ. κάτε- 
δυν.---ΕἼΟΙΩ κατά, ““ ἀοιρη," ἀῃὰ δύω ΟΥ̓ δύνω, “ἰο σο," ὅξο. "΄. 5. 

Κνέφας, αος, τό, “" ἀατίπε55.") Ι͂ῃ Αἰίο 1η6 σϑηϊἶνθ 15 κνέφους: ἴῃ 

Ἰαίθυ νυ 8, 4150 κνέφατος. Αἰἰο ἀδέϊνθ κνέφᾳ, θὰ: Ἐρίο αἰνὰ 8 
κνέφαϊ. ---- ἙΥΟΙΏ νέφος, “ α οἱοιῖ,᾽" ““πιὶδι,᾽ ἄχο. : ακίῃ ἴο γνόφος ἀπᾶ 
ὁνόφος. ὐὐι οὖ ὩΣ 

Κοιμήσαντο, ἘΡΙΘ δηὰ Ἰοηὶο [ὉΥ ἐκοιμήσαντο, 8. Ὀ]υΓ: 1 60 Γ. 

ἔνε 410. ἱπάϊο, τη ϊ4416 οἵ κοιμάῳ, “ἐο ἴμἰ] αποίδογ ἰο 5ἰεερ.᾽" Ιῃ 116 

τηϊδά]6, “10 {εὶϊ οπο᾿ 5 861 10 5ἴδορ," “ἰο 16 ἀοιση ἰο 5ἴδερ :᾽ ἴαϊ. ἥσω.---- 
. ΑΚίη ἴο κεῖμαι, κῶμα, ἃπὰ 1, οεηιδο ἃπα ομο. 

Πρυμνήσια.. Οοπϑα!δ Π1π6 496, 
Ἠριγένεια, “ οἰ οὗ {λι6. πιογηϊηρ,᾽" “ ἀαιι σεν ο΄ ἐλ ἀαιρη." 

{πνε 477. Ἐδιηϊηἰη6 ΤΌΓΠὶ οὗ ἠριγενής, ἀπ! ΑἸνναγ5 ΘΠ ρΡΙ οὐ θα ἃ8 8ῃ 
δριμοϑὲ οἵ Ἦώς, οὐ ““Δπτοτα."--- ΕἼοΙῃ ἦρι, “ δεατὶψ,᾽)" “αἱ εατὶῳ ἀαιρη," 

Βη6 16. γδᾶ!ο8] γένω. ᾿ ᾿ 
Φάνη, ἘΡΐΠ πὰ Ιοπίο ἴογ ἐφάνη, 8 5ίπα. 2 80Υ. ἱπᾶϊς, ρ888. ἴῃ ἃ τηϊά- 

416 56η56, οὗ φαένω, “10 βἤῆοιν αποίϊιεγ ;᾽) ἴηι ἐῃ6 τη! 16, “ἐο δἤοισ οπέϊ 

φρο ρ᾽ “ἰο ἀρρεαγ:" [αυΐ. φανῶ: ἴω", τηϊᾷ. φανοῦμαι : 2 80Γ. δεῖ, ἔφα: 

᾿ 
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1η1πὲ 411--482, 

γον: ὦ ΔΟΥ͂. Ρ858, ἐφάνην .---Ἰ Θηρία πϑα ἔγοῖῃ {Π6 τοοί φα-, νοι ἂρ. 
ΡΘΆΓΒ ἰπ φάος, ““ἰἴρὴὲ :᾽ ΒΘΔηβουῖ δλᾶ, ““Ἰυσογθ.᾽" 

Ῥοδοδάκτυλος, ον, “ τοογιβηρετεά,᾽" ὧῃὶ δριμθὲ οὗ Ἠώς, “«Απτγοτα, ᾿ 

ΟΥ̓ΤΠ6 τηογπὶηρ-Τ α.--- ἘὙΟΤΩ ῥόδον, ““α το5ε,," ἀὰῃι!ᾷ δάκτυλος, ““α ἤπρετ.᾽ 

Ἠώς, σβη. ἠόος, σοηΐγ. ἠοῦς : ἀαΐ. ἠόϊ, σοπίΓ. ἠοῖ: ἀοουβ. ἠόα, ΘΟΠΙΓ 

ἠῶ, “Αὐτοτα,᾽" “εἶα πιογπῖηρ-τεά,᾽" “ ἀαγύτεαϊ,᾽" “ ἀαιση,᾽" ζο. Ἰῃ 1Πῃ8 

ῬΓθβθηΐ ρᾶββᾶρβθ, Αὑτοσᾶ, {Π6 σοᾶᾶ858 οὗ [Π6 ΤηοΥΠίηΡ, ἵ. 6., 1Π6 πιογη- 

ἴῃσ ρουβοῃηϊῆρα. 

᾿Ανάγοντο, ΕΟ δηὰ Ιοῃΐο [ῸΓ ἀνήγοντο, 8 ΡΙΌΓ. ᾿τηροτῖ, ἰη- 
ἦσπε ἀϊ8. ἄϊο. τη 16 οὗ ἀνάγω. (Οοηῃδβαὶῦ ποίβ.) 

- Ἴκμενον, 6605. 5Βίησ. τη856. οὗἉ ἔκμενος, ἡ, ον, “{αἷγν,᾽) ““ζ{α- 

1κνε 479. νογαὐϊο.,) θα ΟΠΙΥ͂ ἴῃ 1Π6 Ρῇγαβθ ἔκμενος οὖρος, ““α [αῖγ 

ὄγεεξε.᾽"--- ΡΥΟΌΔΌΙΥ ἔγομη ἐκμάς, ἰκμαΐίνω, “ 5πιοοίἠι,,) “5 εν οἰϊάϊηρ,᾽" 

ὈΡΡοβϑθᾶ ἴο ἃ τουρῆ, Ὀοϊβίθσουβ πᾶ. Ασοογάϊησ ἴο οἴ θΥ5, ὙΠῸ 

υντῖΐθ ἔκμενος Μ᾿ (Π6 τουρῖ ὈγΘδίΠίηρ, 1Ὁ σΟΙη65 ΠΤ ῸΠῚ ἱκνέομαι, ἀπὰ 
ἀδηοίθβ ἃ ζοϊϊοιοῖηρ, ἃπᾶ 80 ἃ ζαυνοταῦϊε πα. ΟΟΙΏΡΑΤΘ {Π6 [1 ατπ 
υεηέϊνι5 δεοσιπάιι. ἥ Ξ 

Οὗρον, δοῦυ. βίηρ. οΥὗἩ οὖρος, οὐ, ὃ, ““α ζαὶγ τοἱπᾶ οΥ ὀτεεξε,᾽" τἱρδϊ 
δϑίοση, δηὰ θαβί ἀδυϊνϑᾶ, ἐμουθίοσθ, ἴτοτη οὐρά, “α ἰαϊϊ-ισϊπα,᾽" “α 
δἰεγη-τοῖπα.᾽" : , : : δγέ 

Ἵει, 8 βίηρ. ἱτηροσί. ἱπάϊο. δοῖ., Ἐρίὶο πα Ιοπίς (45 ΠΌΓΪΩ ἃ ἔουτα ἑξω), 

οἵ ἴημι, ““1Ἰο βεπά." ΟὈΠΊΡΑΓ͵Θ ΤΟΙΊΔΙΚΒ Οἡ ἀφΐει, 11π6 2. 

Στήσαντο, Ἐς ἀηα Ιοπὶο [ῸΓ ἐστήσαντο, 3 ΡἈΪΌΓ. 1 80Υ. ἴῃ- 

αἷς. πιϊά. οὗ ἔστημι, “ἰο ρίαοε,᾽" “ἰο 5εὲ τι0,᾽ “ἐο ἐγεοεὶ.᾽" 
Πέτασσαν, ἘΡὶς ἀηὰ Ιοηΐς ῸΥ ἐπέτασαν, 8. Ρ]ΌΓ. Ἵ 30γ. ἱπᾶϊο. δοὶ 

οἵ πετάννυμι, ““ἐο ϑργεαιὶ,") “1ο ἐχραπὰ ;" ἴαϊ. πετάσω : 1 ΔΟΥ͂. ἐπέτασα 

---᾿ μκίη ἴο πέτομαι, πέταμαι, “ἰο βρτεαᾷ ἐΐε εὐἴησ58 ἴῃ ΠΙσἢ .᾽ 
Πρῆσεν, Ἐξρὶς δῃᾷ Ιοηΐς ΤῸΓ ἔπρησεν, 8 5ἰηρ. 1 ΔΟΥ. ἱπαϊὶς 
δοῖ. οὗ πρήθω, ““ἰο δίοιν,᾽" ““ἰο δίγεατι ροισεν εἰ : Γαΐ. πρή 

σὼ : 1 Δ0Υ. ἔπρησα. Ἡδποβ πρηστήρ, “α υἱοΐεπὲ ιοϊπαᾶ.᾽" 

Στείρῃ, ἀαΐ. βίης. οὗ στείρη, ης, ἡ, ἘΡὶς ἀπ Ιοηΐς [ῸΓ στεῖ- 
1ανε 482. κα, ας, ἡ, “ ἴδε ξεεῖ οὔ ἃ 5ῃῖρ.᾽ Μοτδ ΠΈΘΓΑΙΥ, “ [86 δέοι 
δεαπι οἵ ἃ 5:05 ΚΘΕ],᾽" ΘΒρΡΘΟΙ ΠΥ {Π6 οαγγϑᾶ ρατί οὗ 1ἴΐ, [Π6 διεέεσαίεν 
-- ΘΟ βρϑακίησ, [Π6 δηλ ηἰπθ οἵ στεῖρος, α, ον, “πὶ, “ δἱοιὶ," 

“ἐ 5οἷϊά.᾽" 

Πορφύρεον, “ ἀαγ," ποη. βίηρ. πϑαΐ. οὗ πορφύρεος, α, ον, Ἑ;ρὶ6 ἡ, 

ον: Αἰτὶς πορφυροῦς, ἃ, οὖν. ΤΕΘ ἢγδὲ ποίϊοη οὗἉ [Πἰ5 δα]θοίϊνϑ νγὰ8 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ οὗ 1Π6 ἰγο 164 568, “ ἀαγκ,᾽" “ »ιγ}1ε,᾽" ἃ5 οοπηῖηρ ΠΟ ποο- 

φύρω (ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ ἃ ταἀυρ!ϊοαίαα ἔὍτπη οὗ φύρω), “10 στοιῦ ἀατῖ," δπὰ 

Βδϊὰ ββρθοί δ! !Υ οἵ (Π6 568 ; 85 ἴῃ {ῃ68 [Ὀ]]οννίηνσ : ὡς ὅτε ποοφύρῃ πέλα- 

γος μέγα κύματι κωφῷ, “85 ΏΘη (ῃ6 ναϑβὲ 5θᾶ τοῖος ἄατὰ νυ ἢ 119 

1κνε 480. 

1λνῈ 481]. 



τ Στ τεασσεν τατ στ 

ἄσυλον κα ,- 1... μωσσυσ χσνα Κλεν 

ον 

πο δον 

ΒΟΜΈΚΒΙΟ ΘΙΙΟΒΒΑΚΥ. 509 

1άνε 4853--88. 

ἀστηῦ 5υν6}}" (ἡ. ε.,) ἢ γᾶν θ 5. ἐπαλὶ ἀο ποΐ ὈΓΘαΚ ; ορροβϑὰ τὸ κολιὰ 
ὅλο), 1]., χῖν., 10.---Ο.͵ Πουνγαγὰ ὑδϑὰ ἴο ἱπάϊσαίθ ἀαγχ.τεὰ, ὈῸϊ ναυγὶπς 
ἴῃ βιιδᾶθ, ἄς. ΤῊΘ σοτηγηοη ἀογίναίίοη ἵγοτη πῦρ ἀπὰ φέρωϊ ἰβ. ΘΥΤῸ 
ΠΘΟᾺ5. 

Μεγάλα, πουξ. ἀσουβ. Ρ]υγ. οἵ μέγας, ἰάΚοη δἀνθυθίδι! γ. 
Ἴαχε, 8. 5ίησ. ἱπηροτῇ. ἱπᾶϊο. δοῖ. οἵ ἐάχω, “ἰο τοαῦ ;) [αἴ. ἐαχησω 

ρΡοτῇ. ἰαχα. 

Ἔθεεν, 8 5ίηρ. ἱπιροσῇ. ἱπάϊς. δοΐῖ. οἵ ϑέω, “το τη," [αἱ. 
[χνε 483. ϑεύσομαι. 

Διαπρήσσουσα, Ἐξρὶς ἀπά Ιοηΐο [ὉΓ διαπράσσουσα, ποιη. 5ἰπρσ. ἴδιη, 
ΡΓ65. Ρᾶτί. οὗἉὨ διαπρήσσω : ἴαΐϊ. διαπρήξω, Ἐρὶς ἀπᾶ Ιοηΐς [ῸΥ διαπράσ 
σω, ἴαϊ. διαπράξω, “το αεοοπιρίἰδῖι,᾽ “10 ῬεΥζοττα." --- Ῥτοῖη διά πὸ 
πράσσω. 

Κέλευθον, ἀοουβ. βίησ. οἵ κέλευθος, οὐ, ἣ, ““α τοιιίε,᾽" ““α δοιγϑε,᾽) 

ἄτ. [Ιη [Π6 ρΡΙυγΑ], τὰ κέλευθα.--- Ασοοτάϊησ ἴο Βοη6, τοτη κέλλω, κε- 
λεύω : Ὀὰὺῖΐ ΤΏΟΥΘ παίυτγα ΠΥ ἔγομη {Π6 ταάϊο8] ἐλεύθω, ““ἐο ξοπιε ΟΥ Ὁ." 

Ἠπείροιο, Ἑρὶο ἀπά Ιοηὶς ἴῸγ ἠπείρου, σθῃ. βίην. οἵ ἤπειρος, 

1ανε 485. τυ, ἡ, “δε δλοτε." ΙὠΊΘΓΔΙΥ, “ τὴς πιαὶπ-ἰαπὰ,» θαὲ ἱπ Ηο- 
ἸΏΘΥ ὈΞΌΔΙΥ Βαϊ οὔ (Π6 Ἰαπᾶ 858 ορροβϑὰ ἴο {Π6 5868. πριν, ἀοτινρα 
τοότὴ ἄπειρος, “ δοιπάϊ ε55,᾽" ἄχ. , 8εϊϊ. γῆ. 

Ἔρυσσαν, ἙἘρῖο δηὰ Ιοπὶς [ῸΓ ἤρυσαν, 8 ΡΪΌΓ. 1 ΔΟΥ. τμδν δοῖ. οὗ 
ἐρύω, ““ἰο ἀταρ,,᾽" “1ο ἄταιν." ΟὐΟπβυϊξ 1ἰπΠ6 ρῶς 

11κὲ 486. Ὑψοῦ, ἀἀνοτῦ, “λήρλ," “λίσιιι»." -- τοι ὕψος, “ χεὶρ ̓ι." 
ψαμάθοις, ἅἃαϊ. ΡΙυΓ. οὗὁἨ ψάμαθος, ου, ἡ, “ δαπά,᾽" ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ ΟΥ̓ 1η8 

5ΘΆ-ΒΠΟΥΘ ; 8150 ἴΠ6 δαπᾶψ δήοτγε ἰἰβϑι.--- αὶ ροϑίϊο ἔοστῃ οἵ ψάμμος 

ψΒΙΟἢ 1αβῖ 8 ἤγοπὶ ψάω, “10 ογμπεδίε αἰραν,᾽" ““ἰο εοπιπεΐπιιίε.᾽" 

ἝΡρματα, δρδουδβ. Ρ]υΓ. οὗὨ ἕρμα, ατος, τό, ““α γγο».᾽"" (Οοπβοϊὶ ποΐθ.) 

Τάνυσσαν, ἘΡὶς δηᾶ Ιοπὶς [ῸΓ ἐτάνῦσαν, 3 ῬΙΌΤ. 1 Δογ. ἱπάϊς. δοΐ. 

οὗ τανύω, ““ἰο ετίεπὰ ;) Τυϊ. τανὕσω : ΡεΥγΐ. Ρ458. τετάνυσμαι. --Τ ΗΒ 
γοϑιῦ, {{πθ τη Δ ΠΥ Οὐ ΠΘΥ5 ἰπ -ὕω, ρᾶ5865 ἱπίο -ὔμιε, ἃ5 τάνῦμι, ΜὨΘη6Θ 1ῃ6 
Ῥαββίνθ τάνῦὕμαι, ἴῃ 1]., χυὶϊ., 999.---ἘΊ ΤΉ ἃ τοοῖ ταν, ἀκίη ἰο τεν, ἃ5 

ἰπ ϑαπβοσίξ απ, “ δχίθπάθγθ."" ΟΟΙΏΡΟΤ͵Θ τεΐνω, αξ. τεν-ὥ, πᾶ τένος͵ 

τένων, ἃ5 α͵50 1ῃ6 1, αὐΐπ ἐδη-ἄο, ἐξητο, ρω ἐσπτοῦ ; ἴῃ 6 αδθιτηδῃ 

ἀΐπη, ἀπὰ Ἐπ ρ 5. ἐλέπ. 

᾿Ἐσκίδναντο, ὃ ῬΙΌΓ. ἱτηροτί. τοῖο. τηϊά. οὗ σκίδνημι, “το δε 
ἴδε 487. ραιίοτοά,""--ἰα 16 τηϊα!6, “εἰ δεαίίεν ἐπιοπιξεῖνεα." Α ΘΟ: 
Ἰαΐθγαὶ ἔοτπι οὗ σκεδάννυμαι. "“ΤῊΘ δοίϊνγθ σκέδνημι ΒΘΕΙΏΒ 10 τεπιδίπ. 

ΟἿΪΥ͂ ἰῃ σοπ]ρουη 5. ἥ- 
Μήνιε, Ἐρίς πη Ιοηΐο [ὉΓ ἜΑ 8 5ίησ. μϑμεξ τοάϊο. δοῖ. 

{πε 488. Γ᾽ μηνίω, “ἐο εἰιδτίοῖι τοταιῆ ;᾽ Ταῖ. μηνίσω.--Ῥτοτα, ̓ Ξ ἢ 
“φργαίῆι.᾽" 

ΒΒ5ΒΒ2 
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Τήπε 488--495, 
«Παρήμενος.. ΟὈπΒΌΪ Π1πΠ6 421. τα 

εὐ Ὠκυπόροισιν.. Οὐοηδυϊν Π6 421. 
ΟἾανε 489. Διογένης. ΟΟΠΒΕΠ Ππὸ 8397. 

Πηλέος, σ6ῃ. βίηρσ. οὗ Πηλεύς, σθη. ἕως, Ιοπὶς ῆος, ““Ῥεΐειι5." ΤῊΘ 

᾿Ἐρίὶο Ῥοθίβ Βοιηθ 68, 85 ἴῃ 1Π6 ργθβϑθηῦ ᾿ἰπβίδποθ, ΒΒοτίθῃ [ἢ6 ἢἤπαὶ 

Ιοησ᾿ γΟΥ6] ἰπ 1Πῃ6 σΘῃ ἶγ6, (ΟΥ̓ 1Π6 5848 οὔ ἢ 8 νϑῦββ. Τῇ, Πηλέος, 

ἴοι Πηλέως. 

Πωλέσκετο, ἘΡΐα ἃπᾶ Ιοηΐο Ἰιθγαιῖνθ ᾿τηρογίθοί, 8. ρϑυ- 
1χνε 490. ἣ 

Β0ηὴ ΒΙΠΡΌΪΔΥ [ῸὉΓ ἐπωλεῖτο, ἴτοτη πωλέομαι, “0 5Ὸ ΟΥ̓ 
σοπιδ ἢ" εφιιοπιῖῳ ἰο α γίαο6."" ΤῊΘ Τοπίο, θὰ ΤΟΥ ΘΒρΘοί δ ν 1Π6 ΕΡῚΟ 
ἀϊαϊθοῖ, αηα Πα ΠΥ, ἴῃ ἱτηϊναϊίοη οὗ {ῃ656, ἐπ 6 ἐγαρῖο ΞΕ. 16, ΤΌΤΓΩ 

ἃ ῬΘΟΌΪΑΥ ἐπηροτγίδοῦ πα δουίβῦ ἔουτη ἴῃ -εσκον, -εσκες, -εσκε, ἀπ ἴῃ 

116 τὶ 16 ΟΥ ΡῬαββίνβ -εσκόμην, -ἔσκου, -ἔσκετο, ἴο ἱπ4] αἴθ Δῃ δοίϊοῃ 

οἴθη τϑρθαΐβθα, δη Π8Π06 [15 15 θα ἀνὰ 1ἰθγαξῖνϑ ἔουτη.--- Κα δηοτ 

δ 110,1.) 
Κυδιάνειραν, ἀοου8. Βίησ, 1ΌΠη., ἃ5. 17 ἔτΌΤα. ἃ τη ΒΟ] π6 ἴῃ -ἄνωρ, 

“ πιρίφε᾽ φιθη, ἐτἰϊιϑιγίοι 5." (Οοηβαϊξ ποίβ.)-- -ΕὙοτα κϑδος, “ἐ γρῃοιῦη,᾽)" 

δηᾷ ἀνήρ.----ΟὈΠΊΡΑΥ6 βωτιανείρῃ, ᾿ἰη6 1585. 
Φθινύθεσκε, 8. βίῃ. πηρθοτῖ, ἱπάϊο. δοί.: τιδγαΐίνθ “ογτη ἴοι ἢ 

Τὰν Ὅ"ι ἐφθίνυθε, ἔγτοτα φθινύθω, ““ἐο ρῖπε ατραν ;)) ἀμ 4150 {γα ηβι γα, 
«(10 τραδίο αιραν,, ““1ο εατι86 ἰο γῖπ6." --ΟΌΒοΥν 6 {πδΐ φθενύθω 15 ἃ Ῥο- 
οὐΐο ΤΌυτὴ (Ὁ φθίνω, ἀπ, ἃ5 τορι [Π6 ἐθυῃ δ ίϊοη -εσκε, ΘΟΏΒῸΪΕ 

1η6 490. 

Φέλον, “λ15. Τάκθη 85 ἃ ροββαββίνθ. Οθηβα Π1π6. 20. 

Αὖθι.. Αἀγρυῦ, βῃογίθηρα [πΠΌτῃ. αὐτόθι, “ἐΐεγε,") ““οη ἐΐ 

ϑροί." --ϑαϊὰ, αἴ5ο, οἵ {ἰπηθ, “γουἐμιοίμι," “. δἰγαϊο]ναν." 
Ποθέεσκε, 8. Βῖπρ. ἱτπηρογί. ἱπάϊο. δοῖ. : ἸΣΘυδίγΘ ΓΌΥτη [ῸΥ. ἐπόθει, 

ἴγοτη ποθέω; “ ἐο ἰθηρ᾽ [ογ;᾽" [αἴ ἀΒΌΔ ΠΥ ποθήσω, 8150 ποθέσομαι : 1 ΔΟΥ. 

ἐπόθεσα, ἴῃ Αἰίϊα ἀΒΌΔΙΠΥ ἐπόθησα.----ΕὙΟΤᾺ πόθος, ““α ἰοηρίηρ." 

οΑὐτήν, ἀσου8. βίηρ. οὗὨ ἀστή, ἧς», ἦν “α δαϊξέϊο-ονῳ." ἩΤΉΘΥ 15 Τοπὰ 

οἵ Ἰοϊπίηρ ἀὐτή τε πτόλεμός τε, ἃ5 ἷν. ἴη8 ργββθηῦ ραββᾶϑϑ. 
πε 494. Ἴσαν, 8 Ρίυγ. ἱπηρουῖ, ἱπά]ο. δοῦ. οὗἁ εἶμι, “ἐο σο.᾽ 

Υ Ἦρχε, 8 5ἰηρ. ἱπηρουῖ. ἱπόϊο. δοῖ. οὗ ἄρχω, “ἐο ϑεσῖη,," “τὸ 
1λνε 496. δερίη [οΥ οἰδεγϑ,)" “10 ἰαἶκα {16 ἰεα(,᾽) ὅς. ; Γαΐ. ἄρξω. 

Λήθετο, 8. δίησ: Ὁ 'δοΥ. ἰη]ο. τηϊά. οἵ λανθάνω, “ἰο ἐδοαρε ποίϊεε.᾽" 

ΜΙίΔάα1]6, ““ ἐο᾿ Κοτρ οὶ," ὃ. 6.. ἴο ᾿'σᾶι58. ἃ ἰμίησ (0 ΘΒΟᾶΡ9. Ομ θ᾽5 Οὕγπ ΠΟ 
τἴο6: ἔαΐϊ. λήσω: Ροτί. λέληθα: ΜΡΙΔΑΙΘ, λανθάνομαι, ξαϊ. λήσομαι: 3 
80Υ. ἐλαθόμην. ἘΡουξθισθοῦ ἴτοῖὰ {886 τοοῦ λαθ. Οὐογηρατθ 1,διϊπ 
ἰαΐ-6ο. 

Ἐφετμέων, Ἐρΐο. ἀπᾷ Ιοπὶο ΤῸΓ ἐφετμῶν, 56ῃ. ΡΙᾺΓ οὗ ἐφειμ., ἥδ» ἡ 
“ἐφῃ Ἰηγωποίϊοτι.᾽" --ορεϊς ννοσᾷ, τοτὰ ἐφέημι 

11νῈ 492. 



ΠΟΜΕΚΙΟ ΟΠΟΒΒΑΈΥ. 571 

11πὸ 498-502. 

"Εοῦ, 56η. βίην. τηϑϑο. οὗ 186 ροββϑϑϑίῦ ἑός, ἐΐ, ἐόν, Ἐρις 

ἴανε 490. θὰ Ἰοηΐς ἴον ὅς, ἥ, ὄν,“ ἀὲα, ἄδτ, 45." 
οὐ νεδύσετο, 8 βἰηξ. 2. δογ. ἱπάϊο, χηϊά. οἵ ἀναδύομαε, “ ἰο ἐπιετρε ;ἢ 

. [αΐ. ἀναδύσομαι. .ΟΘΏΒΌΙΣ ΤΟΙΉΔΥΚΒ ὁπ ἀπεδήσετο, [1π6 428. 

Ἠερίη, “ απιϊά ἰλδ πιῖδὲ οὗ {6 πιοτπῖηρ᾽" (Θοηβο: ποῖθ): 

ποιη. βίπρ. ἔδιῃ. οἵ ἠέριος, ἡ, ον, ἘΡΙΟ΄ ἀπά Ιοπὶό ΤῸΓ ἀέριος, 

α5, ον, ἴγοιῃ ἀήρ, ἱπ 186 5656 οἵὨ “ πιΐδί,᾽) .“ λαξε.᾽ 

ιν 498. Εὖρεν. ΟὈπΒΌΙ πη 329." 

Ἑϊρύοπα, ἀροιι. βίης. οὗἩ εὐρύοψ, -οπος, ὄ, “ἐἀε ιοἰάε ἐπιρι ετίη,᾽" 
ἤζοτη εὐρύς, πὰ ὄψ, “ ἐια υοῖσε :᾿ ὈθίίοΥ ἐμαπ ὦψ. ΤΙ Βοννδνδσ, ὧψ 
θ6 δϑορίεα ἃ5 ὁπ6 οὔ 8 σοσηροπθηΐ ρᾶτίβ, [Π6 τθῦτς 1} τἤθη 5 σον, 
““{ατ- αἰαπεῖης,᾽" “ [αγ- 5εεϊηρ.᾽"---τν οββ ἀθίδπαβ 1μ6 ἀογίναϊοη ἵτοτα ὧψ, 
γνΒ Οἢ τηυβί Ὀ6 ἰάκθη ἴῃ Ογρὶ. Ζάιλ., 18, 60. 

Κρονίδην, ἀσδοιι5. βίης. οὗ Κρονίδης, οὔ, ὅ, “ ἐδδ 8οπ οὗ ϑδδωη;"»" ὦ 

ονθ. Α ραϊγοηυπηῖο ἔτΌἢ} Κρόνος, ““ ϑαίμτηι." 

.Ατερ. Αἀνογῦ, δοπβίταθα ὙΠ 1Π6. ῬοπΙτῖν 6, “ς ἀρατί ἵτόπι.»" γε 
Ρορὶϊο. 

Ἱκρρυῤῷ ΤΡ βίησ. οἵ κορυφή, ἧς, ἣν, ““α διυπιηιῖϊ,᾽.) “ἃ »»ἝῈ ἀν 

[λνε 499. -- ΕὙοῖὰ κόρυς, “κε ἀεαὰ,᾽" ἀπιὰ {15 ἔτοι τΠ8 τδάϊο δὶ δὴ 

85 ἀδποίϊηρσ ἴΠ6 8ιη, τυ {η6 Κιπαγαὰ ἰάδα οἵ εἰδναϊίοη. 4 
Πολυδειράδος, δδῃ. βίησ. οἵ πολυδειράς, -ἅδος, ὃ, “ πιαπψ-»εακεά.᾽ 

(Οομβοῖ ποίθ.) Απ βριτποὲ οὗ τιουπίδίηβ, ἃ8 ΠΘΤΘ οὗ ἐπφπονναβας γκ:ὁ 
ϑοϊπίϊησ ἰο 1Π6 Θχίβίθποθ οὗ ΤΠ ΠΥ τἱᾶσοβ. 

χανε 800. Πάροιθ'. Οὐοπδβαὶϊξ Ππη6 860. ᾿ 
Καθέζετο, 8 5ῖησ. ἱτηροτί, ἱπάϊο. πιϊά. οὗ καθίζω. Οδπφαὶέ 1ἴπ6 48. 
Τούνων. Οὐοπδοϊ Πἰπ8 407. 

Σκαιῇ, ἀαξϊ. βίης. ὧν οἵ σκαιός, ἥ; ὅν, Ἐρίο δηᾶ Ιοηΐο ἴοι 

σκαιός, ἅ, ὄν, “ἐε}:,,) ἅτ ἀηβυγογίηρ 10 16 Τιαἰίη ςουι, 

ὙΠ ἢ 1αβὲ σοτηθ5 ΠΌτη 115 ἀἱσατητηδίθα ἤὍττη σκαιός. Οοταρατθ ἴΠ 6 

Ἐπρ 5 δζειν, ἃπὰ Ἰονν ἀδττηδᾶπ βοἤϊεζ.--- Ἶ ἢ σκακῇ ᾿ΘτΘ υπάθγβίαπα 

χειρί. 
Δεξιτερῇ, ἀαΐ. Βίησ. ἔδιη. οὗ δεξιτερός, ἤ, ὄν, ἘΡὶς ἀπᾶ Τοπὶο ΤΟΥ δεξ- 

ιτερός; ἅ, ὄν, Ἰοαπριμοηδα ἴογπι ἴοῸΥ δεξιός, “ τὴρ].᾿ -π ΒΌΡΡΙΥ ΠΟΘ χειρί, 

85 ἰπ {η6 ργαυϊοῦβ νγοσά. 

᾿Ανθερεῶνος, ξ6π. 5Β᾽η5: οὗ ἀνθερεών, -ὥνος, ὁ, “{ἶε εἶπ, δαρθαίαϊῃν 
1η6 ὑπάρυ ρατέ. ϑοιὴθ ἀδγίνθ ἴξ ἴτοτὴ ἀνθέω, οἴ ΓΒ {γοσῆ. ἀθήρ, “ ἴδε 

11νε 497. 

Τὰν 501. 

δεατᾷ οτ ερίξε οὗ ἀπ εάτ' οὗ οοτη," Ἄθποο ἀνθέριξ, πὶ Βάτηθ βίαηϊοα. 
τιοῖ ; δὰ {Π6 ΓὈΥΓΊΘΥ 15 Τποτ Ῥτοῦδϑ]θ, βίποθ Ηοσαθυ Εἰπιβϑὶ 0868 
ἀνθεῖν οἵ {Π|6 Σρτοιίϊησ οὗ ἐὴξ δεατὰ (Θά. ἀἰ,, 858). οἷς ἀν 
1χπὶ δ02. Λισσομένη. (Οὐηβοϊ πη 15. τος τ τ τ 



579 τ ΗΟΜΕΕΙΟ ΘΙ ΟΞΒΆΕΥ. 

πε 808-510. 

. ὌὌσνησα, ΕΡΙΟ δηᾶ Ιοπὶο ἴου ὥνησα, [6 δυρτηεηέ Ὀοὶηρ ἀτορ- 
Ἰαππῦθϑ. : 1 βίηρ. 1 8Δ0γ. 1ηὰ. δοῖ. οἵ ὀνένημει, “10 αἰά,᾽" “1 δ ὶ : : ς μὲ, ““ἰο ατά, Ὁ ῬὮτουέ 

οὗ αἀναπίαρε ἐο," ““ἰο πεῖν ;) ἴαϊ. ὀνήσω : 1 δογ. ὥνησα.--- ἀρ] 16 ἃ- 

ἐρᾷ τότ ἃ τοοΐ ὌΝ--, νὴ ἀρρθατβ ἰῃ [η6 ἀδυϊγαίϊγθ ἰθηξθβ δπὰ 

ΞΌΤΙΩΒ. : 

1χνὲ 804. Κρήηνον ἐέλδωρ. Οοπβαὶὲ Π|Π6 41. 
Τύμησον, Ὡ 5Βῖησ. 1 ΔΟΥ. ᾿ΤΏΡΘΓ. δοῖ. οὗ τιμάω, “10 ἤοπον, 

᾿ ζαΐϊ, τιμήσω : 800. ἐτίμησα.---ΕἼΟΙΩ τιμή, ““ Ποπογ.᾽" 
᾽Ὡκυμορώτατος, ΒροΥ] αἰϊνα ἄθρτθθ οἵ ὠκύμορος, ἀῃὰ {5 ἔγομη ὠκυς, 

“ βισῖξι,᾽) δῃὰ μόρος, “ 7αἰε." 
Ἔπλετ᾽, 8 βίην. ἱπηροσί. ἱπάϊο. τηϊᾶ. οὗ πέλω. Οὐηβ] Π1π6 

{να δ06. 418, ἀπ ποΐθ οἢ 168 5816. 

Μιν. Οοηβαϊξ Πη6 29. 

χανε 807. Οοηβαὶέ 11π6 3560. 

11νε 808. Περ. Οοηβυϊξ ποΐθ οἡ {π6 131. 
Τίσον,  5'η5. 1 ΔΟΥ. ἱΠΊΡΟΥ. αδοΐῖ. οὗ τίω, ““ἐο ποποῦ ;" (αἴ. τίσω: 

ΔΟΥΙ. ἔτισα.---Νοῖ ἴο θ6 σοηΐουπαθα ψ] τένω. ΟΟΙΊΡΑΓΘ 11π6 42. 
Ὀλύμπιε, γοο. 5βῖησ. τηᾶ56. οὗἩ Ὀλύμπιος, ον, ““ Οἰψηιρίατι,"" ἃ. 6ρι- 

{πδὲ οὗ 1ον6, ἃ5 ΤΟ ΔΤΟῊ οὗ, δΔηα ἀν! π σ᾽ οη, ΟἸγτηραβ. ΞΟΠ] Γη65 

ΔΡΡΙΪΘα, 4150, ἴο 1η6 οἴμδὺ ἀθὶτϊθβ. ΟΟηβῸΪ 11π6 18. 

Μητίετα, νοῦ. 5βίηρ. οὗἉ μητίετἄ, -ας, ὃ, ἘΡΙΟ ἀπά ΖΕ Ο]16 ἔΌτπη [ῸΓ μη- 

τιέτης, ουὅ, ὁ, ““αἡ αὐἀνυΐδετ," ““α οοιηπδεῖογ." Ιῃ [Π6 ργδβθηΐ ρᾶββδαϑε, 

ΒΟΥΘΥΘΥ, ἰδ Π85 1Π6 ΦΌΓΟΘ οὗ δη. δἀϊθοίϊνθ οὐ δριποῖ, “" οομιπβεῖῖηρ,᾽" 

“ἐ αΠϊ-ισῖςε.".-- Του μῆτις, ““σομηϑεῖ,᾽" ““αἀυῖσε;᾽ 1Κ6 ὀφιήτης, ἴτοτῃ ὄφις, 

δηᾶ πολιήτης, ἴτοιὴ πόλις. 

Τόφρα, δἄᾶν., “7 80 ΑΘ α ἐϊπιε." Οοττοβροπάϊηρ ἴἰο 1ῃ6 
Τα]αϊῖνθ ἔοσηη ὄφρα. ϑϑοιηθίϊπηθβ ἰδ βίδπαβ δΟβοϊ 6 ]Υ, 

«ἐπιραπιο]ῖϊο,) ἴῃ 6 {ἰτηθ τοίθιγθα ἴο δοίης Ὀθίογθ Κπονγῃ. 

“Τρώεσσι. Οὐοηβυὶ Ππ6 408. Ὶ 
Τίθει, Ὁ 5'πδ. ΡΥ65. ᾿τῆρϑυ. δοῖ. οὗ τιθέω, “ἐο ρίαςε."" ΟΟηβι Ππ6 

44ι. 
Κράτος, ἀροιι5. βίης. πϑυΐ. οὗ κράτος, -εος, τό, “" πιῖρῪὶ, ““Ῥοισετ," 

“ἐ ξίγεησίλ.," --:ΡΥΟΌΔΌΪΥ ακίῃ, ἰπ 115 ροθίϊο ΤΌγπὶ κάρτος, ἴο 16 ΟΘοτ- 
τηδῃ λατί, ἀπ ἘΠΡΊ5}} λατᾷ. 

Τίσωσιν, 8 ῬΙυΓ. Σ ΔΟΥ. 500]. δοῖ. οὗ τίω, ““ἐο ποποΥ."-- 

ξαπκ δ10. Οοηβυὶὶ πὸ 008. 
᾿Οφέλλωσιν, 8. ΡΙΓ. ρΥ65. 500]. δοῖ. οὗ ὀφέλλω, “ἰο ἵπονϑαδβε ;᾽ (υ. 

ὀφελῶ : 1 δοΥ. ὥφειλα. Απ οἷά ροείϊο σετθ, ποῖ ἰο 6 ἐοπίουπάρά 
ἢ ὀφέλλω, “10 οιδε." ἨἩΟΙΏΘΥ ΟΠΪΥ͂ 1565 [Π6 ργεβθηΐ πᾶ ἱπῆρευ- 

ἴδοὶ δοίϊνθ δηἃ ραβϑίυθ, )3ηἃ ΖΞ" ο]ίο ορί. δου. ὑφέλλειεν.---ΟὈΓΆΡΑΤΘ 
Ἰἰη6 353. 

Τα νῈ 509. 
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᾿ Τιἅπε δ10-δ18. 

ΒΕ, δοῦυβ. βίπσ. οὗ {π6 ργοποῦῃ οὗ ἐπ 6 (Ὠἰγὰ ρούβοη, νυν πους ποπιΐ- 

πδίϊνθ, δηὰ αἰνναν8 ϑηο ἰδ. - Εὐθησθηΐ ἰη ἨοιηΘΥ, Ὀθϊ ΤΑΥ͂Θ ἱπ Αἰιὶς, 

85 1Ώ6Ὑ6 106 σοπιροιπά ἑαυτόν ἰΒβ υβοὰ [ὉΓ ἑ Ἤδη {Π6 Ἰαίῖου ἰβ τεῆθχ- 

ἵνθ, πὰ -οἰ θυ νυῖίβθ 1Π6 βίπηρὶθ αὐτόν.----ΟΟΠ 50}, 88 τοσαγὰβ (ῃ6 οἱάὰ 

ΠΟΙ Ϊπδίϊν οὗ ἑ, Απίλον"ς επίατρεὰ Οτεεῖς Οταπιπιαν, Ὁ. 303. 

Νεφεληγερέτα, ποτη. 5ἰηξ. οἵ νεφεληγερέτἄ, σ6Π. -ας, ὁ, ἘρΙσ 
ἃηὰ “ΖΕ ο]1ς [ῸΓ νεφεληγερέτης, -ου, ὁ, “ {6 εἰοιἀ- “οἰ εείοΥ,᾽᾽ 

βορὰ θυ 8ἃ5 ἃῃ δρί θὲ, “ οἰοιἀ-εοἰϊεοίϊηρ,,") (τότ νεφέλη, α εἰοιια," 

δηἀ ἀγεέρω, ““ἰο εοἰϊεεὶ."-- 6 σϑηϊινθ-ουτη νεφεληγερέτα, Θτηρίου- 

δὰ ὈγΥ Ηοπιογ (1 ., ν., 691, ἄ.), 15 ἔγοῦη νεφεληγερέτας, ἸοΥΪΟ [ῸΓ 

νεφεληγερέτης. 

᾿Ακέων, “ἐπ δἰϊεποε,᾽" “ δἰϊοπεῖψ." Ιπ (Όγπ ἃ ραγιϊοίρ!θ, θυξ 

υβ6α ὈΥ ΗΟΙΠΘΓ 85 ἂῃ δάγοιῦ, αηὰ οσουττίπρ Θνθη τυ ἃ 

ΟΙΌΤΑΙ νουῦ ; 85, ἀκέων δαίνυσθε (Οἀ., χχὶ., 89). Ὑῦθ πὰ ἰδ αἰϑο ἱπ 

ἐἢ6 ἀυ8], ἀκέοντε (Οἀ., χῖν., 195), Ὀὰϊ ΠΕΥΘΥ ἴῃ 1Π6 ρΡίυγα!. ΑἸΠΟῦ ΘΗ 

ἀκέουσα ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ [η6 Πα ἀηα Οὐγββου, γεῖ ἀκέων Βίδη45 αἰβοὸ υτἢ 
(δτηϊηἰπ65 (Π., ἰν., 22).--ἀκίη ἴο {π6 1αἰΐίη ἑασεο. ἘΒαυϊίτηδπη ΒΌρΡρο- 
868 8η δἀ]θοΐίν ἄκαος, “ποπ ᾿ΐβοθηβ᾽" (α, ρτῖσ., απ χάω, χαίνω, ἢῖδε0), 

ἵ, 6. δίϊεπὲ: τὩ6η, τοῦ [Π6 Γδιηϊηΐηθ ἀκάαν σουϊὰ αν σοϊηθ ἱπίο 

1Π6 Ιοηΐς ἀΐαϊοοῖ ἀκέην ἀπὰ ἀκήν, ἀπά ἔγοτῃ 1[ῃ6 πΘυϊΟΥ βίπσυϊΥ ἄκαον 

νου Ἱὰ ὃ6 Τογπιθα ἀκέων, δοοογάϊηρ᾽ ἴο 1Π6 πωομο οἵ ἕλαον, ἴλεων.-- 

(1μοπιϊ., Ὁ. 78, εἄ. ΕἸδλίακε.) 

Δήν, ἃᾶν., ““ἰοΉ6,᾽) “[οΥ α ἰοπρ᾽ ἐϊπιε." --ΑΚίη ἴο δή ἀπὰ ἤδη. 

Ἧστο, “ἦε 8αἱ,᾽)" 8 βίησ. ἱτηρογί. ἱπάϊο. οὗ ἦμαι, ““1 51}: (ἢπ8, ἥμην, 

ἧσο, ἧστο, ὅχο.---- ΘΕ ΟΠ βρθακίηρσ, πουγουθσ, ἦμαι 18 ἃ Ρετίδοϊ, δπὰ 

ὕμην ἃ ΡΙαυροτίδοξ οὗἉ ἔζομαι : ἀπά {Π6 16 ΥᾺ] πιθαπίηρ οὗὨ [Π6 ΤΌΥΓΏΘΥ 8, 
“1 λανυε 5εαϊεὰ τινε, απὰ τεπιαΐπ βεαίει,᾽" 1. 6., “1 51}; ἀπά οἵ ἥμην, 

“1 μαὰ ξεαϊεὰ πιψϑεῖῇ, απὰ τεπιαϊπεα 5εαίεα,᾽" 1. 6., “41 8αἱ :᾽ ἴαϊ. ἑδοῦ- 

μαι. ΤΉΘΥΙΘ ἰβ ΠῸ Β0 0 ἢ δοίγ6 85 ἔζω, “ἐο 5εὶ,᾽" “ἰο Ῥίαθε ;" {πουρὶ, 
85 ἱ{ ἔγοτῃ ἴδ, γγθ μᾶυϑ {Π6 ἰγδηβιςνθ ἰθη568, εἶσα, τηϊά. εἰσάμην : ζαΐ. 

ἴλνε 511. 

ὮΠΙΝΕ 512. 

τηϊά. εἴσομαι, το. 
Ἤφψατο, 88 5βίπρ. 1 δου. ἱπᾶϊο. τηϊά. οὔ ἅπτω, ““ἐο αἰΐαεῖι,᾽") “ἰο οοη- 

πεοῖ ;)" π᾿ 186 τη 4416, ““ἐο αἰἱαοῖ, οπε᾽8 58εἰ ἰο ἂπῳ ἐπῖπρ,᾽" “ ἰο ἐοιοῖ 1" 
{αϊ. ἅψω : 1.8Δογ. δοῖ. ἦψα : 1 Δ0Γ. τηϊά. ἡψάμην.---οοῦ ΡΥΓΟΌΔΡΟΙΥ (Π6 

᾿ ΒΔΠΠ6 85 ἴῃ 6 ϑΘ'δηβουίξ ἂρ (ΘοἸηρατθ [Π6 1,αἴϊπ αρ-ἐδεοτ), συ ἱτἢ 186 οορα- 
Ἰαϊϊνθ Ρυθῆχ ἁ Ξξξξ δα : Ἦθπο6θ, αἷβο, οαρ-ῖο, αρ-ἰο; ἃῃιὰ ἤδποθ ἴπ6 α6ῖ- 
τηδη λαζίεη, λεβίεπ. 

11νῈ 513. “Ὡς, ΤΥ οὕτως. ΟΌὌΒΘΙΥΘ 1ῃ6 δοσοπίυδείοη. 

Ἔχετο, 3 βίηρ. ἱτηροτῖ. ἱπάϊο. τηϊὰ. οὔ ἔχω, “ἐο ποϊὰ,᾽" “ἰο λαυε;» ἱπ 
(6 τά 16, ““ ἐο λοϊᾷ οπε᾿β 561 ἰ0,᾽) “το εἰἵπιρ' 10: ἴαΐ ἕξω. : ὅ 

᾿Ἐμπεφνυῖα, Ἐρὶο ἴογ ἐμπεφυκυῖα, ποτη. 5ἴπε. ἔριη. ρϑυῇ. ρατέ. δοὲ οὗ 
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Τήηὲ δ18-818. 

-ἐμφύω, ““ἐ0 φγουυ οτι,)} “ἰο ξτοῖσ τπέο,᾽) ““ἐο δὲ ἴηι," ὅχα., ““ἰο δὲ γοοίέειϊ 
ἀπ; Ταΐ. ἐμφύσω, ὅτα., ἴτομῃ ἐν ἀηὰ φύω- 

Ἑἔρετο, ““Ξαϊά,᾽ ““85ροζε,"" 8. βίηρ. ἱτηροσί, ἱπάϊο. τη, οὗ εἴρω. “ἐσ 
ὡρεαῖ," ““ἐο σὰν ;᾽ π᾿ (88 τηΐα1]6, Ὀ651 465 {ῃ658 τηθδηίηρϑβ, 1{ βΙ σ ἢ ῆ68 

“10 σαϊιδε ἐο δὲ ἑοϊά ττιίο ο116,7) ““ἴο ἀ5 1. 

πὶ Νημερτές, ““[οΥ σεγίαἴτ." ῬΥΟΡΘΙΎ {Π6 ΠΘΌΘΥ βίηρ. οὗ 1ῃ6 
1λνῈ 514. δα]εδοίίνθ νημερτής, -ἕς, “ εἰϑυξαϊίάτσ,, “ ὠπεττῖπρ," Ὀὰϊ υβοὰ 

Π6ΓΘ, 8η ΙΏΟΤΘ ἔγθα  ΉΣΥ, 6150, Θβθύνῃ Υθ, ἃ5 δἃῃ δΔαγοτῦ.----ΕὙΟΙη 

νη-, Ὠδραῦγ 6 Ρυθῆχ, ἀπά ἁμαρτάνω, “10 ΕΥ̓Τ,᾽) ““ἰο ζαϊὶ,." ὅχο. 

Ὕπόσχεο, ἢ 5ἴηδ. 2 ΔΟΥ. ᾿ρ6Γ, Οὗ 1Π6 τη 416 ἀδροπθδηΐ ὑπεσχνέομαι, 

-οὔμαι, ““ἐο Ῥτοηιῖδε : ἴαϊ. ὑποσχήσομαι : ΔΓ. ὑπεσχόμην : 2 ΔΟΙ. ἱτη- 
Ῥαῦ. ὑπόσχου, οἰά ἴοτιη ὑπόσχεσο, Ἑ]ρὶς ἀηᾶ Ιοηΐο ὑπόσχεο.---- 5 Ὑ] ΟΕ], 
ὉΠΙΥ͂ ἃ 6Ο]] ἴσου} (ΌΥΠ οὗ βαδβοΎἑα ὙΠΟ ΔΟΟΘΟΥΘΙΏΡΊΥ ΒΌΡΡΙΠΪ65 5ονυ- 

ΘΓ͵ΓΔ] οὗ 15 6568. 

ο ΙΚατάνευσον, Ὁ 5Βἰηρ. 1 ΔΟΥ. ἱΠΡ6Γ. δοῖ. οὗ κατανευω, “ἐο ποΐ,᾽" 65Ρ6- 

ἸΟΙΔΗΥ “το ποά α5ϑεηπί,᾽" ““ἰο ται ἃ Ῥγοηιῖβε «εὐἱίήι α πιοὰ ;᾽" Γαΐ. κατα- 
νεύσομαι.----ΕὙΟΤΏ κατά ἀῃα νεύω. 

᾿Απόειπε, Εὶς ἔογυ ἀπεῖπε, Ὁ βίηρ. 2. ΔΟΥ. ᾿τυρθυ. δοΐ., ἔγοτη 

ἴχνε 516. ἀποειπεῖν, ίοΥ ἀπεὶπεῖν, ““ἐο Ὑεξιι56.") ΤΑΊΘΥΑΙΙΥ, “ ἐο 5ρεαξ, 

δαγ, ΟΥ̓ εἰϊ οτεὶ ὈΟΙΑΙΥ͂ ΟΥ̓ ΠΗΥ :᾽ ἔγομη ἀπό δηᾶ εἰπεῖν. 
᾽Οχθήσας, ποχη. 5'ηρ. τῆηϑ86. 1. Δ0Υ. ρμᾶγί. δοί. οὗ ὀχθέω; 

ἘΡΒΆΤΕΙ: ΒΕΓΙΟΕΙΥ, ““ἐο δὲ ἤεαυνν ἰαάεη,᾽" Ὀὰΐ ΟΠΙΥ͂ 56 ἴπ ἃ τηϑίδρμου- 
108] 56η56, ““ἐο δὲ πεαυῷ ΟΥ δὲσ᾽ ἢ δῆσθϑυ, υνγαίῃ, στοῦ ἄχο., ““ ἐο δὲ 

“εχξ ΟΥ̓ στεαίϊῳ ἀϊδεωγὺεα ἐπ 5ρί γι," ΘΒΡΘΟΊΔΙΠΥ ἴῃ 50 ᾺΥ ἃ5 (}15 15 ἐχ- 
ΡΓαββϑὰ ἴῃ ννοσὰβ (οοηβυϊδ ποίθ) ;. ζαΐ. ὀχθήσω.----ΑἸ ἙΡΙΟ ἴθττη, ργοῦ- 
ΔΌΙΥ͂ ἴτοῖι ἄχθος, ““α διγάεη,," “ἃ εαῦῳ ἰοαᾶ,᾽᾽ ΟΠῚΥ αἰ ΓΙπρ “ΠΌΤ. 

ἄχθομαι ἴῃ ἰῃαὖ {Π15 νγὰβ υϑϑᾶ ᾿βίγ ΟΕ} οὗ ὈΟΔΙΥ͂ ἀρκάθδα, 85 Ὑ6|1 89 

τηθίδ ρου ν, θαΐ ὀγχθέω ΟΠΙΥ ΤΘίδρ ΒΟΥ 68 }}Υ. 

Λοΐγια, πόγῃ. ΡΥ. πϑαξ. οὗὨ λοέγιος, -ἰον, “ γιῤιδδνονώ ἣ 
Ἰανε 618. ΜΠοΓΘ Πογαιῖν, « ρερεϊϊοτι,᾽ “:ἀξαίίῃ Ὁ Ττότα λοῖγος, “ τιιΐη.᾽ 
“ἐπ δο ε .᾽" 

«᾿ἘἘ χθοδοπῆσαι, 1 ΔοΥ. ἱπῆη- δοί. οἵ ἐχθοδοπέω, “ ἰο πρδά «οὐ, “ἰς 

δεσοηια ἀπ᾿ ἐπεπῖν 10; [αΐ. ἐχθοδοπήσω : ἵτότῃ ἐχθοδοπός, “ μαϊεξωὶ, 

“ ποδί.  Αοοογάϊηρ ἐο Βυϊίπιαπη {Ζεατὶ.,..5.. υ.: ἐχθοδοπῆσαϊ), 1ῃ8 
ἴοττα ἐχθόδοπός ΘοΙηε5 ἴγοιη ἐχθρος ἀῃὰ ὄπτω, ὄψομαι; ἀπὰ 5ἰσπίῆθβ, 

- ῬΤΟΡΘΕΙ͂Υ, “ ἠοξιεϊϊε-Ἰοοϊεῖτθ 3) Ὀὰϊ ΡΥΓΟΌΔΟΙΥ ᾿ξ 15. ΟἿ]Υ ἃ Ἰδπσιμϑπϑα ἐὈτἤη 
οἵ ἐχθρός, ᾿κ6 ἀλλοδαπός, ἡμεδαπός, ὅχα.γ ἃ Ὑἱθνῦ τεδϊσὶν ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο 88 

οοπῆγιηρθα ὈΥ͂ [Π6 δοοθηΐ. 

᾿ἘἘφήσεις, Ὡ βἷπρ. Γαΐ. Ἱπαᾶ]6. δοῦ. οὗἉ ἐφίημι, ““1ο τποῖέε,᾽) ““ἰο δεγ πρ;ἶ 
ξαϊ. ἐφήσω : 1 ΔΣογ. ἐφῆκα : Τοηῖο' πα ἘΡΙο ἐφέηκα : ἵτοτῃ ἐπί ἃπὰ ζημε 

, 4 

ρῶς σιν 

; 
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1πὸ δ19--528. 
11ν5819: Ἥρῳ. Οὐοηβαϊ Ππ6 400. 
᾿ἘἘρέθῃσιν, Ερὶο πὰ Ιοηὶο ἴοτ ἐρέθῃ, 3 Ββίηρι ΡΥ6Β. 500]. δοί. οἵ ἐρέθω͵ 

"ὁ 9 φτουοζε,᾽" ΤΟΥὙ ΜΓ ΪΘΣ 118. ἀθυϊ γαίϊνθ ἐρεθίζω 15 ΤΟΥ͂Θ υ50 8} δῃι- 
μἱογρά:---Απκίῃ το ἔρις. ἢ 

᾿Ονειδείοις, ἀαΐἴ. Ρ]αγ. ποαΐ. οὗ ὀνείδειος, ον; ““Τερτοαολιζιϊ,," “ Ἰπγατι- 

ομδ :) ἴτοτὰ ὀνεῖδος, “ τερτοαεῖι,"") “ ὀίαπιε,᾽" ὅχο. 

ἘἘπέεσσιν, Ἑ!ρίος δηὰ Ιοπὶς [ὉΓ ἔπεσιν, ἃαΐ. ρίυτ. οἵ ἔπος, εος, τό, “" α 

τσογά.᾽" 

Νεικεῖ, 8 Βίηρ. ΡΓ68. ἱπάϊο. δοί. οὗ νεικέω, ““ἰο ἑαμηί,᾽") “ἰο 

Ὁ6 1, “1ο ἀπποῦ ;" ἃπὰ 8150, “ἐο τοταπρὶς ιοϊἐλ,," ὅχο. ; τὰ ϊ 

νεικέσω. Τὰνβ γϑιῦ 15 πασγὰϊν ἴο Ὀ6 ΤΠ αχσοθρί ἱπ Ερίο ροθίβ πὰ 

Ιοπῖο ῬγΌβθ ; πουρῃ ἴῃ6 βυθβέαπίινο νεῖκος 15 υϑϑα Ὀγ τῃ6 ἐγασίο τί 

1615, δηὰ πον ἀπά (θη ἰῃ Αἰΐὶς ῬγΟβθ. 

᾽Αρήγειν, Ῥτ65. ἱπῆπ. δοΐ. οὗ ἀρήγω, ““ἰο αἰὰ,᾽"" “1ο΄ Δεῖ», ὅκα.» ἴαι 
ἀρήξω.:--- ΑΚίη ἴο ἀρκέω, ἐρύκω, ατοεο, αττ, ατοα. (Ῥοίέ, Ἐἐμηιοὶ. Ἐοτβοῖι., 

ἰν 2171.) ᾿ ᾿ ν 

Τανε 521. 

᾿Απόστίχε, 2 δῖηξ. 3: Δ0Υ. ΠΏΡΘΥ: δοῖ. οὐἵὁἩἉ ἀποστείχω, “ἰο ρὸ 
ατοαῦ ;," ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂, “ ἐο σὸ ὑαοῖ,᾽" “Ἰο σὸ ἤοπιε;" ἴαϊ. ἀπὸ 

στείξω : 2 δοΥ. ἀπέστζχον : (τοτὴ ἀπό ἀῃᾷ στείχω, “ὁ ρο.᾽" 

Νοήσῃ, 8 5'ηδ. 1 Δ0Υ. 500]. δοῖ. οὗ νοέω, “το “γεγοεῖσε,᾽"" “το οὖΞ 

δεγυε." ἴαϊ. νοήσω, ἄς. ΟὐῃΒΌ Ηπ6 843. "ἢ 
Μελήσεται, 8 βίην. [ξ. ᾿παϊδ. τηἰά. οὗ μέλω, “ἐὸ ἔξ απ οὔγεεὶ 

οΓ εατε;» ἴαϊ. μελήσω.---Μοβὲ ἀΞΌΔΙΥ οπηρογεᾶ ἴῃ τπθ 8ὰ 
ΡΒΥβοη βίηρ. ἀπα ρα τ. οὗ δοί: ρὑγεβ: μέλει, μέλουσι : πηροτί, ἔμελε : Ταξ. 

μελήσει : ἱπῖ, ΡΓ65. δπὰ ζαΐ. μέλειν ἀπᾶ μελήσειν. [π΄ 1Ὧ6 Ῥτοβαπΐζ 'π- 
Βίαποθ {Π6 τη 416 15 ϑιῃρουθὰ ἴῃ ἃπ'᾿ δοίῖνθ 56 η88 ἴ0Υ μελήσει.---- 6 

οὈ͵θοΐ 1Β ἰπ [η6 ποτηϊπαίϊνθ, (ἢ 6 ρεύξοη ἰπ [ῃ6 ἀαῖίνϑ. 5 

Τελέσσω, Ἐὶο. ἀηὰ Ιοπὶς [ῸΓ τελέσω, 1 5ἰηρ. 1 ΔΟΥ. 800]. ἀσέ. οὗ τες 
λέω, ““1ο. αεεοπιρί ἰδῇ ;)) Γαΐ. τελέσω:: 1 δογ. ἐτέλεσα, ὅτα. : ἵτοτη τέλος, 

“απ ἐπάᾶ,᾽ “απ αοσοοπιρίϑἠπιεπί.᾽ 

Πεποίθῃς, ἃ Βιησ. 2 Ροτῇ 500]. δοΐ. οὗὨ πείθω, ““ἐο γμεγεμαάε ;" 
ἴλνε ὅ54. ζαΐ. πείσω: 1 ρΡετῖ. πέπεικα : 1 Δ0Υ. ἔπεισα : 2 νοτί, (ἰπ- 

{γδηβ.{1γ6), πέποιθα, ““1 ἐγιϊδι,,) “1 τεῖψ.᾽" 

᾿Ἐμέθεν, Ῥορίϊς σϑηϊενθ (ῸΥ ἐμοῦ, ἱπ Ἠοπιοσ ἀπὰ ἰῃ6 Αἰῖο 
[αν δῶ. τι οΥβ - ΠΘΥΘΥ δποιπεῖο. : 

Τέκμωρ, τό, Ἑ!ρὶα ᾿πᾶθο! !Π 8016 ἐὌττη ΤῸΥ {Π:6 ΓΏΟΤΘ 508] τέκ- 

ἴμνε ὅθ. αρ, τό, αἶϑο ἱπάθο!πδῦ]6 : “ἃ δία,» “ἃ ἰοξεη"" 
Παλινάγρετον, ποτη. 5Βἷπρ. πραΐ. οὗ παλενάγρετος, -ον, “ τεσοοαῦϊε 

ΓΏΟΙΘ ΕΠ ΘΥΔΙΎ, ““σΑΡΔ016 οὗ Ὀοίπσ ἑαζεη δαοῖ :" ἵτοτα πάλιν, “ δαίξ," 
δηὰ ἀγρέω, “ἰο ἐακε.᾽" Ὥς 

1κνε 522. 

[χν8 522. 



ΒΡ. ΗΌΜΕΚΒ Ο ΘΠΟΒΒΑΆΚΥΣ: 

1ήπεὲ δ20--580. 

᾿Απατηλόν, ποίη. βίηρ. πϑαΐ. οἵ ἀπατηλός, -ὅὄν, ““ ἀσομδίοπιεα ἕο ἀ6- 

δεῖρ6,,"" ““ουειεξεϊ : ἴγοτη ἀπάτη, ““ἀεοεῖ,,") ““ φιιῖϊε.᾽" 

᾿Ατελεύτητον, ποιῃ. 5ἰηξ. πρυΐ. οἵ ἀτελεύτητος, -ον, ““ ποὶ ἕο 

δὲ αοσεοπερ[5]ιειὶ,᾽) ““ποὲ σοπιῖπρ᾽ ἰο ἀπ ἐπ ΟΥ ἐδβιὶε :)" ἵτΌΤὴ ἀ, 
»τῖυ., ἀπ τελευτάω, “ἐο ασοοπιρίϊ5].᾽ 

Κατανεύσω, 1 5ῖησ. 1 δοΥ. 500]. δοΐ. οὗ κατανεύω. Οοπηβαϊέ Πη6 514 

11νῈ 528. Ἦ. Οοηβυὶ Ππ6 319. ἰ 

Κυανέῃσιν, ΕἘΡΙΟ ἀπᾶ Ιοῃΐο [ὉΓ κυανέαις, ἀαἴ. Ρ]ΌΓ. ἔδιη. οὗ κυάνεος, 

α, ον, “ἀαγὶ ;.") ΒΙΓΟΠΥ, “ ἀατὰ δίμε,," ““ σἰοβδν δίιι.".---ΕὙΟΤὴ κυάνος, 

“ἐκ ἀατκ-εδίιε βιιδοίαποε,᾽" ϑθα ἴῃ 1Π6 Πϑυοΐὶσ ἃσθ ἴὸ δάογη ὑγουκβ ἴῃ 

τηθίϑ], Θβ ΡΘοΙ δ ΠΥ ὑγΘᾶΡΟΠΒ δ ηα ΔΙΠΟΤ.--- Κη, ῬΘΥΠΔΡ5, ἰο [ῃ6 ϑ'8π 

ΒΟΙΙΣ ογαπια, “ ἀΑΥκΚ,᾽" ““Πἰν14.᾽ (Ροίὲ, Εἰψηιοῖ. Ἐογϑβοῖ., '., Ρ. 116.) 

Ὀφρύσι, ἀαῖ. Ῥ]υγ. οὗἁὨ ὀφρύς, -ὕος, ἡ, “ἰε εψεῦύτοιυ."---ΑΚὶπ το 1Π8 

ΘδηβοΥ δῆτγι, Ῥαυβίδη αὐτιι, ἀηα ἘΠ ΡΊ 5} ὅτοιο. 

᾿Αμθρόσιαι, ποπι. Ρ].Τ. ἴδῃ. οὗ ἀμθρόσιος, α, ον, “Ἰπιηιογ- 

ἐαϊ,᾽) ““αἰοῖπε,᾽" “ ἀϊοϊπεῖψ δεδμέεοιι 5 ;᾽" 5 ΤΙ ΟΙΤΥ, “ απιῤτοδίαὶ,᾽" 

τ. 6.57 οὗ ΟΥἩ θοΙοησίησ ἴο απιῤτοδία, ἴῃ6 {ΔὈ16ἃ οοὰ οὗ {Π6 σοᾶβ, 88 

ΠΘΟΐΔΥ νγὰβ {π6 Ὶγ αὐ. ΕΥΘΥΥ (Πΐηρ ΒοΙοησίηρσ ἴο (Π6 σοάβ 15 δ] δὰ 

απιδγοϑδιαϊ, ἰμαΐ 15, ἀϊοῖπα, ΟΥ ἀϊυϊπεῖψ δεαιέδοιϑ ; {ΠΟ ῚΓ Παὶγ, {πὶ γ τοῦθθβ, 

Βα ῃ 415, δηοϊπεϊησ ΟἿ], νοὶ, δηα βοηρ; δύϑὴ ἴΠ6 (ὉἀἀθΓ δπᾶ τῃ86 

ΤΩΔΉΡΘΥΒ Οὗ {ΠΘΙΓ ΠΟΥΙ56Β. " Τὸ 15 βαϊά 4150 οὗἁ 41}} ἐῃίησβ {παΐ ἀρρθᾶυ 

ΤΟΥ ἴῃδη τηοτίδ] ἴῃ σγθαΐίπθϑβ ΟΥ̓ ὈΘΔΌΪΥ, 6 ΟἿΓ (ΘΥΓῚΒ “ ροάϊκε," 

“ ἀϊοῖπε." --- ἙΥΟτα ἀμδροσία, “απιῤτοξία,᾽" ὙΠ ΜΒΙΟἢ ΘΟΙΏρΡΑΓΘ 186 
ΒΔΠΒΟΥΙΣ αηιγίία, ΟΥ̓ΘῸΡ οὗἁ ἱτητηου δ} Υ, {Πγου σὴ 186 ἱπίθττηθαϊαΐθ ἄμ 

όροτος, “ τπιπιοτέαϊ." ΟὈη5Ε} Πἰπ6 598. 
Χαῖται, ΠΟΙ. ΡΥ. οὗὨ χαίτη, ἡς, ἣ, “α ἰοοξ οὗ μαϊγ,᾽") “Ἰοπρ, ἴοοδε, 

απὰ ἢοιοῖπρ᾽ παῖν,)) υ56α Ὦγ ΗοΙΘΓ ἰπ Βοίἢ [Π6 βίῃ σα ἀπα ῥ᾽ γα] οὗ 
ΤΩΘη᾽5 Πδ ΙΓ, ἀηα 4150 οὗ ΠΟΥΒθβ᾽ τδηβθβ. Νοῖ υβδᾶ ἴῃ ργο58 δχοθρί ἴῃ 

1η6 5 σηϊβοαδίίοη οἵ πιαπὲ (Χεη., Ἐφ.γ Υ.γ) ὃ πᾶ 7).--ῬΓΟΌΔὈΪΥ δ κίη 

ἴο χέω, “10 Ῥοιιτ ομί,᾽ ὅχα. 
᾿Ἐπεῤῥώσαντο, 8 Ρ]ΌΓ. 1 800. ἱπᾶϊδ. τηἱά. οὗἩἉ {πΠ6 ἀδροπθηΐ ἐπιῤῥώομαι, 

“ἐρ ἤοιν,)" ““ἰο τοὶ! ἀοισπισατά τροη α ἐλῖηρ,᾽" “τὸ δίγεαπι ὁπ προ ἰἠε 

οἱδεν."-- ΕἼοτα ἐπί ἃπᾶ ῥώομαι, ““ἐο τιιδὶι,᾽") ἄε. 
Κρατός, σ6ῃ. βίησ., ἀββίσπϑα ψῖἢ {π6 ἀαΐῖνα κρατί, ἀοουδᾶ 

ἴμνε 580. {ἶἰν κρᾶτα, ὅχα., ἃ85 ἃ ΘΟἸ]αΐΘ ΓΔ] δηα ροδίϊς ΟΥΤὰ οἵ κάρα, 

“ἥῤς Ἀεαᾶ." Νὼὸ ποιηϊπαίϊνθ κράς ἰΒ Τουπὰ δχοδρὶ ἰῃ 16 στδιημηδτί- 

8η58. (Οταπιεν, Απεοᾶ., ᾿ἰϊ., 3885.) ϑορΡΏΟΟΪ65 85 τὸ κρᾶτα ἃ5 ΠοΟΙη. 
ἃηά δοουβ. πϑαυΐθσ. (Ρήλϊίοε!., 1001, 6.) [Ιῃ ΗομΊΘΥ, 4͵50, γα αν6 

ἃ Ἰδηρσίῃοηθα ρσοϑηϊῖνα γιὰ ἀδίϊνθ κράατος, κράατι, ἀπ ποι. ΡΙῸΓ. 

κράατα, Ὀὰΐ πὸ ποτηϊπαίϊνθ κοᾶας 185 Τουηᾶ.---ΑΑἸ ἰο 16 ϑ'ηβοσὶς 

οἶγας, “16 Προδᾶ,᾽᾽ δπᾶ ἰο ὃθ6 ἰταοϑὰ ἰῇ {π8 1, οεγε- ὅτωι, “ ἘΏ6 

ἤχδιη.᾽"" 

7χνε 597. 

1κνε δ29. 

χε υι ,ν ἢ 

«ὦ διε. δι δαδλν 



Ν, 

ΠΟΜΕΒΙΟ ΟΙΒΟΒΒΑΒΥ. 577 

πε 530-535. 
Ἐλέλιξεν, 8 βίηρ. 1 οΥ. ἱπᾶϊο. δοῖ. οἵ ἐλελέζω, “το τολῖτί, τρία, ΟἹ 

ἐισιτὶ τοιπά,᾽ ““ἰο πιαζε ἰο ἐγεηιδί 6" (ΘΟ Π50] ποίθ6) ; [αϊ. ἐλελέξω : 1 δοτ. 

ἠλέλιξα.----Ροστὶο ἔοττη οὗ ἐλέσσω. 

Διέτμαγεν, Ἐρὶσ δηὰ οπίο (βίγι ον βρεακίηρ, Πουὶο) [ῸΣ 
[νὰ 681. ὁ ετμάγησαν, 8 Ρίατ. ῷ 80γ. ἱπάϊο. ρᾶ88., ἰῃ ἃ τηϊδά!6 Β6η86, 
οἵ διατμήγω, ““ἰο εμέ ἴῃ ἐισαῖπ,᾽ “ἰο δεραταίε;" (αἱ. διατμήξω : 1 Δ0Υ. 
διέτμηξα : Ὧ Δ0Υ. διέτμᾶγον : 2 8Δ0Γ. ρΡᾶ58. διετμάγην.---ρὶς ΤΌΓΠὶ ΓῸΓ 
διατέμνω, ἴτοιη διά πὰ τμήγω, “ἐο οἱ .᾽ 

Λλτο, Ἐρὶο βυποορδίβα [Ὁγπ 1ῸΓ ἅλετο, ἃπὰ (ἢ 5 ἴογ ἤλετο, 

8 βίην. 2 800. ἰηἀϊο. ταἱὰ, οἵ ἅἄλλομαι, “ ἐο ἰεα»,᾽" “ἰορίμηρε;" 

[αϊ. ἁλοῦμαι : 1 Δ0Υ. ἡλάμην : 2. Δ0Υ. ἡλόμην. ΤῊΘ ἢγδβί δουγῖβὲ ἰβ 106 

504] ΤΌΤΤη ἰπ ΡΥΌΒΘ, ἃ πὰ ὙΘΥΥ ΓΑΓΘΙΥ͂ ΟΟΟΌΥΒ ἰῃ Ερὶσ ΡΟΘΊΤΥ, δοοογά- 

ἴῃ ἴο ΚαπηοΥ (ὁ 294, 1). Ἡδυμηᾶηη, οἡ 186 οἴμοῖ μδηά, τηδίπίδἰπβ 

ἐπαΐ {ῃ6 5Βϑοοπᾶ δογίβί οὗ (8. γϑὺῦ νγἂβ Παύϑὺ υβεὰ ἰπ {6 ἐπασαξῖυε 
(44. ϑορῖι., Ο. Τ., 1311). 

Αἰγλήεντος, σ6ῃ. 5ίηρ. τηᾶ80. οὗ αἰγλήεις, ἐεσσα, εν, “ταάϊαπί,᾽" 

“ὀγίρίι." -- ΕὙόῖὴ αἴγλη, “ὀτιρλίπε55,,") ἄτα., δὰ (μ18 ακὶπ ἴο λάω, 

ἀγλαός, ὅτο. . 

Ἑόν, δοουβ. βίη. παῖ. ἔτομῃ ἑός, ἑή, ἐόν, Ἐρὶς δηὰ Ιοη1ς 

ἴλνε δ88. ἴῸΥ ὅς, ἥ, ὄν, ροβδεββίνθ ργοποῦῃ οὗ ἐμ6 84 ροβοῃ, 8 ἀ:8ὴ 

[1νὲῈ 532. 

βέν, ἀξπ.} ; 

᾿Ανέσταν, Ἐρὶο ἃηὰ Ποτίο ἴογ ἀνέστησαν, 8. ΡΙΌΓ. 2 Δ0Υ. ἱπάϊο. δοΐ. οὗὅὨ 

ἀνίστημι, “ἰο τιαζε ἰο δίαπά τπρ;" Ἃαΐ. ἀναστήσω : 3. ΔΟΥ. ἀνέστην, “1 
δἰοοά ἱ}»,,) “1 ατοϑε.᾽" ᾿ 

᾿Ἑδέων, ξ6η. Ρίαγ. οἵ ἔδος, εος, τό, “ α 8εαἰ. ΤΠ νογὰ ἰ5 
ἴπνε 584. ΤΆΥΘ ἴῃ ΡΓΟΞΘ, πὰ 5. {Π676, 'π ξϑποσδὶ, ΟὨ]Υ͂ υϑεὰ οὗ ἴθτα- 

Ρ]65 ; 85, ἔδη ϑεῶν.---ΑΚΙη (0 ϑαπβουὶξ δαί, “10 5β6ὲ,᾿ “10 ὈΪδοθ :᾽ 

[αἴΐη 5εᾶ- 65: ὐϊπυδηίαη 5εἀ-ἰη ; Θοτὶο ξόσομαι (ἔζομαι). 

Σφοῦ, σθη. 5ίηρ. οἵ σφός, σφή, σφόν, ροββοδβίνθ ργοποῦη “ ἐλεῖγ," 
Πκθ σφέτερος. Ἰῃ Ἰδαΐου ροβίβ, 8150, σφέος.---ἘἼοτη σφεῖς. 

Ἔτλη, 8 βίησ. 2 δΔογ. ἱπάϊο. δοῖ., 45 ἰξ “τοτη ἃ ργϑϑϑηΐ τλῆμε, νῃἰσ ἢ 

ΒΟΥΤΘΥ͂ΘΓ, 4065 ποῖ οχίϑέ. (οσγξβ., Ῥάαπ., 1140), “ἰο ἄατε,᾽" “το σπτεπ 

ἐμτε." ΒΕΓΙΘΙ͂Υ, “ ἐο ἑαζε προτὶ οπδ᾽ 5 δεῖ; ὮΘΠΟΘ, “0 δεατ, ἰο 5 ΠΥ 

ἐο ἐπάωτε, ἰο ἀατε.""---Γ 6 νϑυὺῦ τλάω 5 ΤΘΙΘΙΥ ἃ ταᾶϊοδὶ ΓΌΥΤΩ, ΠΘΥ͂ΘΙ 

ἰουπὰ ἴῃ (ῃ6 ρῥγεβεηΐ, 115 θαΐησ τϑρδοθᾶ ὈΥ {Π6 ρεγίδοϊ τέτληκα, οὐὔΓ 

16 νοσῦβ τολμάω, ἀνέχομαι, ὑπομένω, ἄτα. ε 

Μεῖναι, 1 δογ. ἱπῆη. δοῖ. οὗ μένω, ““ἰο τοπιαῖπ," “0 ατοαὶξ 5" 

[αν δὅ85. [αΐϊ. μενῶ : 1 ΔΟΓ. ἔμεινα. τὰν : ἱ 

᾿Αντίοι, ποτ. Ῥ]ΌΥ. τηᾶ56. οὐ ἀντίος, α, ον, ““ορροεῖ!ς," “ΟὔΕΥ͂ 

αραϊηδί,,") “π᾿ οπεῖξ Ῥγεέβεποε," “ δεξγγε οπε." ---ΕὙότα ἀντί, "“ΟΥΕΥ 
«ραϊπει,,") ἄς ι Ζ σηδί 

ἘΣ ωῦ ᾿ 



518 ΗΟΝΈΒΙΟ ΘΙΟ5ΞΑΒε.- 

1ηπε δ85--545. : 

Ἔσταν, ἘρΙς ἀηᾶ Ποτῖς ἔῸΓ ἔστησαν, 8 Ῥ]ΌΓ. 2 ΔΟΥ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἔσ 

τῆμι, “ἰο »ίαοε;" [αἱ. στήσω: 2 80τ. ἔστην, “1 εἰοοά." ΟὈτηρᾶτο 

ἀνέσταν, Ἰῖπ6 533. 
ἴχκε 8386. Καθέζετο. Οοπβοὶέ 1ἰπ6 360. 

Ἠγνοίησεν, ἘΡΙΟ δηὰ Ιοηΐο [ῸΓ ἠγνόησεν, 8 βἴησ. 1 801. 1Ππ 
ἄϊςο. δοί. οἵ ἀγνοέω, “0 δὲ ἱρποταπὶ 07, ““ποὶ ἰο κποιο;"ἢ 

φαΐ. ἀγνοήσομαι, Ὀὰΐ αἰ8ο ἀγνοήσω ἷπ ἸΒοογαίε5. δηἃ Πδιποβίμθ πα 
1 δου. ἠγνόησα, ἘΡ᾿ς ἀπὰ Ιοηΐς ἠγνοίησα.--- ἘἼΟτα ἀ, »τῖυ., ἀπ νοέω. 

Συμφράσσατο, ἘΤΡΙΩ δηᾷ Ἰοηὶς οΓ συνεφράσατο, 8 5ίησ. 1 80Γ. ἱπάϊο. 
οὗ {πΠ6 τηϊά 416 ἀθροπεβηΐ συμφράζομαι, “ἰο ἰαΐε φομτιδεὶ εοἱτἦ οπε," “ὦ 
εοπεοετγὲ εὐ, ὁπ ;᾽ ἴζαϊ. συμφράσομαι : Ῥετῖ. συμπέφρασμαι.----ΕὙΟΤΩ σύν 
δηᾶ φράζομαι, “ἰο ἀεϊδεταίε,᾽" ταὶ 416 γοΐοϑ οὗ φράζω. 
Ἐν 588 ᾿Αργυρόπεζα, ἡ, “ἰλιε εἰϊσετ- [οοἰεα,᾽" ἃ Ὑασϊαν Ἡοτπετῖο δρὶ- 

[χκε 537. 

γεηῦβ. Ηδποα, ἴῃ ἰδίου ΟὙΘοῖκ νγὰβ ΤΟυπ]θᾶ ἂπ δἀ͵θοίϊνε, ἀργυρόπε- 
ζος, τον.---ΕἸοΙὴ ἄργυρος, “5ἰϊφετ,," ἅτ πέζα, “ἐὴε ἐοοὶ,᾽" οΥΡΊΠΑΙΠΥ 
οτῖο πᾶ Ατοδαΐδῃ ἴοσ πούς. 

᾿Αλίοιο, ἘΡὶο δπᾶ Ἰοπὶς ζ0Ὁ ἁλίου, σφοῃ. βίηρ. τηδβο. οἵ ἅλιος, α, ον, 

Πα 8150 ἅλιος, ον, “ οΓ ΟΥ̓ δεϊοηρίὶηρ ἰο (πε 5εα."---  ΕἼοτη ἅἄλς, ἁλός, ἡ, 

«ἢ 5εα." ᾿ 
Τέροντος. Οοπβυϊέ Π1πη6 26. 

: Κερτομίοισι, Ἐς ἀηαἃ Ιοπὶς ῸΓ κερτόμιος, ον, “ ἀεαγί-ομῖ- 
ἴμπῃ 589. ἐϊπρ." Οὔβοσνθ {παΐ ΠΟΘ κερτομίοισι ΔΡΡΘΆΥΞ συ πουΐ ἃ 
που (ἔπεσι, ἐπέεσσι.) ΘΧρτεββϑᾶ, 85 1 1 ὑγϑυθ ἐπ ἀαΐϊνα οὗ τὰ κερτό 

μια, θᾶ ἃ5 ἃ βυλβίαπεϊντθ. ἘΠΒΘύΤΉΘΥΘ, Πού υ συ, {Π6 10}} ΘΧΡΓΕΒ. 

5ἴοπ, κερτομίοις ἐπέεσσι, ἴ5 ΘἸΩΡΙΟΥΘὰ.--- ΕἼΟΙ κέαρ, “{{ε πεατί,᾽" ἀπὰ 

τέμνω, “0 οἱέ.᾽" 
Δολομῆτα, νοῦ. 5Βίηξ. οὗ δολομήτης, οὐ, ὃ, “ ογαζίψ-πιϊπαεα,᾽" 

ἴανε 540. ὲ ατί[μϊ.""--- τότ δόλος, “ἀεοεῖϊ,,) “ρεῖϊ6,,) ἀπὰ μῆτις, 

“ὁ ροῃίγισαηοε,," ὅζο. 

᾿Απονόσφιν, δἄγογθ, “α΄ αιτσαν ὕτοπι,,") “ἀγρατὶ ὕτοπι.,"-- 

ἴμνε 541. β οχῃ ἀπό ἀπᾶ νόσφι, “αρατὶ." 
Κρυπτάδια, δου. ΡΙΌΓ. που. οὗἩ κρυπτάδιος, α, ον, “ ξεοτεῖ,᾽" 

ἴπνε δ43. κα εἰαπάεειῖπε.᾽" --- ἘΥΟΙα κρυπτάζω, {τεφυδηΐαίνθ ἔΌττη Οἱ 

κρύπτω, “ἰο κϊᾶε.᾽ 
Δικαζέμεν, Ἐφῖς, Ποτῖο, ἀηᾷ ΠΟΙ. τῸΥ δικάζειν, ΡτΕ5. ἱπῆη. δοῖΐ, οἱ 

δικάζω, ““ἰο ἀεοϊᾶε,᾽" ὅκα. ; Ταϊ. δικάσω.----ἘΎΟΤΩ δίκη, “ τίρῆι," ἄτο. 

1τνὲ 548. Πρόφρων. Οοπβαὶ Ππ6 77. 
Τέτληκας. Οοπβυϊξ Ππ6 228. 

Ἐπιέλπεο, Ἐρὶς δπὰ Ιοπὶς ἴῸγ ἐπιέλπου, ἢ Βἷηρ. ΡΥ6Β. ἵπη- 
ἔμνε 545. 

ΡΕΥ. οὗἉ ἐπειέλπομαι, τηϊἀ]6 ἀδροπδπέ, δηὰ Ἐρὶδ ἔοστα [0] 

: » 

{μοὶ οὗ ΤΠθίβ ; Δρρ] 6 ἀ͵βὸ ὈὉΥ ῬΙπᾶδυ ἰο ΑΡρῃγοαϊζα οὐ. 

εὐοὐὐὐοριμ δέος δ ῦνι 

ΡΥ ΎΎΕΥΨ ΨΥ Ὁ" 

ν 

“ 

δ δι τὰ 



ἨΟΜΕΒΙΟ ΟΒΟΒΒΑΒΥ. 579 

1ὴπε δ45--8δ4. 

ἐπέλπομαι, “ἰο πορε,)" ““ἰο διὰ λορεβ μροη.᾽"---Ετότη ἐπί ἀπὰ ἔλπω, 
“1ο ἤορ6." 

"Εἰδήσειν, ἴαϊ. ἰηῆη. δοί. οΥ̓ 6 ουβοϊθίθ γδᾶϊσδὶ ἔόσιη εἴόω. 

ἴμνε 546. Οοηβυὶδ Ππ6 909. 

᾿Αλόχῳ, ἀαΐ. βίηρ. οἵ ἄλοχος, οὐ, ἡ, “1ὴλ6 Ῥατίπεῦ οὕ οπε᾿ 5 Ἄσομεὴλ.᾽"-τ 

ΕΎοι ἀ, οορυϊαίϊνθ, ἀπά λέχος, “α σοιμεΐ,.᾽" 
᾿ἜἘπιεικές, ποῖ. βίησ. πϑαΐ. οὐ ἐπιεικής, ἔς, “Μεϊηρ," 

ἴμνε δΆ7. “ἐπιεεί," “διαί ε."-- Το ἐπέ δηὰ εἰκός, “ {αϊτγ,"" ““τεα- 

Ξοπαὐϊὶςε,᾽" ἄτα. 

᾿Ακουέμεν, Ἐρίο, Ποτίς, ἀηὰ ΖΒ ο]1ο [ῸὉΥ ἀκούειν. ΟΟηβαὶὲ Ἰἰη6 381. 

Εἴσεται, ὃ Βίηρ. Γαΐ. ἱπαϊο. οὗ 1π6 ταάϊοδὶ εζἴδω, “10 κποιο. 

ἴμλπε δάϑ. ΠΤ μ 18 ἕοστη οἵ 1μ6 ζαίυτθ ἰβ σᾶζου ἴμδῃ εἰδήσω, ἀπ τη ΒΕ} 
Ερίο : ἔαΐ. εξσομαι : Ροτί. οἶδα. “" 

᾿Εθέλωμι, Ἐ!ρὶς ἀπά Ιοηΐο ἴογ ἐθέλω, ργ65. βιιυ). δοῖ. οἵ ἐθέ- 

αν δ49. ως «(0 δὲ τοιϊίηρ »» ἴαϊ. ἐθελήσω : 1 ἃοτ. ἠθέλησα. ΤῊΘ 
ΒΕ) ΠΟΠΥΓΠΟῈΒ 5ΠΟΥΙΘΥ [ὍΓΠΙ ϑέλω ΠΘΥΘΥῚ ΟΟΟῸΪΒ 'ῃ ΗΟΠΊΘΥ, ΟΥ̓́ΏΘ ΟἾΠΘΙ 
ἙἘρίο ᾿Υ6γ5. 

Διείρεο, ἃ Ββῖηρ. ΡΓΕΒ. ἱτρθγ. οὐ 1ῃ6 τη 416 ἀδροποπὲ διείρο- 

ἴανε δδ0. μαι, Ἑρὶσ ἀηὰἀ Ιοπὶς [0γ διέρομαι, “10 φιιεδίϊοῃ ἰποτοιρλὶψ," 
“ε0ἰο ἵπίεγτοραίε οἰοξεῖψ.᾽"-- ΕὙοΙὴ διά πὰ εἔρομαι, ἴῸΓ ἔρομαι, “το φιιε8- 
ἐϊοηι.᾽" 

Μετάλλα, 2 5βἰπα. ΡΓ65. ἱπῆρου. δοί. οἵ μεταλλάω, “ἰο ῬΥ͵Ψ,᾽" “ἰο ἵπ- 
φιῖνγε οιτιοιδὶν ἱπίο." ΒΙΓΙΟΙΥ, “ ἐο ἐπφιῖγε ΟΥ̓ δεεῖς αὔίεΥ οἰδεν ἐπῖηρ 8" 
(μετ᾽ ἄλλα) ; ἴαϊ. μεταλλήσω. : 

Βοῶπις, ποΙη. βίη. οἵ βοῶπις, δος, ἣ, “ἰατρε-εγεὰ ;᾽) 1ϊῖθγ- 

[μιν δ6]. ΠΥ, ““ οχ-εγεα᾽ (δοπβαϊε ποίθ), ἤγοπι βοῦς ἃπὰ ὦψ. ΤῊΘ 
τηΔ ΒΟ. η6 βοώπης 15 Ροβι- ΗοΙηθτΙο. " : 

Πότνια. Οοπβαὶ ᾿ἰπ6 957... 

Αἰνότατε, νοῦ. 5ίπρ. πηᾶ80. οὗ αἰνότατος, Βαρεη]αίἑνο οὗ αἐ- 
ἴλπε δῦ. ός, ἡ, ὄν, νγ μοι Ἰαδέ 8 δῃ Ἐρὶς Ὅσων δαυϊναϊθπί ἰο δεινός, 
“ἐ ἀγεαᾶ,᾽" ““{εαγ-ἱπδριίτίη ,,) ὅχο.---ΡΥΟΘ Ὀ]Υ, 85. δεινός ΘΟΠΊ65 (ΠΌΤ 

εἶσαι, ἃΠἃ ΤηΘΔΠ5 5Βοιηθίμίηρ ΙγσΘ δηᾷ (ουτ Ὁ]; 80 αἰνός ΘΟΙΠ68 
(το πῇ ΒΟΙῺΘ γϑυῦ ἰῃ ἃ 51: ΓΟ ΔΥ ΤΩ ΠΠΘΥ, ἃπὰ ἢ85 ἃ 5Βί γα Υ 56η56. (Βιμέέ- 

πιάπη, [,οαιϊ., Ὁ. 40, εἄ. ΕἸδλίαζκε.) ι 

Κρονίδη, νοῦ. Βίπρ. οὗἩ Κρονέδης, ου, ὁ, “5οη οΓ ϑαίιτη," ἃ Ρᾶῖτο- 

ηΥ̓ πιο Τογιηθᾶ τοτη Κρόνος, “ ϑαίωγη.᾽" 

[χχῈ 558. Ἑζρομαι. Οοηβαϊύ Το πλατκβ θη διείρεο, Ἰίη6 δδ0. 
Εὔκηλος, ον, ἀηὰ (ἰῃ ΑΡοΙ]οηἰὰ5 ἈΠοάΐα5) εὔκηλος, ἡ, οκ, 

ἴλνε ὅδ4. 0116 Ἰδηφίμοποὰᾶ ἕογτα οἵ ἕκηλος, “ φΐεί,᾽ “ σαϊηι," “ φεπ- 
εἰ6,᾽) ἀπ α͵80 “ ὠπάϊδεμτὑεα,᾽» ““ πϊπιεττιριεα,᾽" δις.--Ν οι ΐπσ ἰο ἀο 

πα ἢ εὖ, Βαϊ ῬΥΟΌΔΌΙΥ ποτα (ἢ 6 βᾶῖθ τοοῖ υυἱἢ ἕκων. ΤῺ ἰάθα ἴμη- 



"δῦ ΗΟΜΕΕΙΟ ΘΟΙΟΞΒΑΚΥ. 

1ήπε 554-561. 
ρ᾽6 δ᾽ ἢΥ εὔκηλος ἀπ ἕκηλος, ἀσοοταϊηρ ἰο Βαϊηδηη, ἰβ ΠΟΥΕΥ ἂη αὺ 

56Π6" ΟΥ̓́ΤΠΟ ΟΠ ΟΥ̓́ΪΑΌΟΥ, θὰ  ΘΧΡΓΘ5565 ὑπαΐ ποίῃϊησ Πρ] Θαβατῖ ΟΥ 

ΥΘΧΘΕΙΟΙΒ (ΥἹΟῚ ἸΠίΘυΓαρίβ ἸΔΌΟΥ 85 761} 85 σϑβι) 15 ργοάισθά ὃν 

ΓΓΟΌΌ]Θ ΟΥ Θαγθ. (1 εχῖὶ., Ῥ. 280, εἄ. ΕἸδμακε.) 

Φράζεαι, ἘΡΙο πᾶ Ιοηΐο [ΟΥ̓ φράζει, Ὡ βίησ. ΡΥγ65. Ἰηἀϊο. τηϊά. οὗ φράζω. 
“0 δρεαΐς ;,) ἴῃ {Π6 τη] 416 “ ἐο σοηδίάοτ." (Οοηβα Πἰπ6 83, ἀπα αἰλὸ 

ποὶθ οη φράσαι.) ΟἸὰ ἴΌτΠη φράζεσαι : ἘΡὶο ἃπᾶ Ιοηΐο φράζεαι : Αἰιῖς 

φράζει, ὅχο. 

“Ἄσσα, Ἰοηΐο ΤῸ ἅτινα, Δοου5. ΡΙ0Υ. πααΐ. οὗἉ ὅστις, “τολῖοῖι," ὅχο.---- 

ΟΌΞΘΥΥΘ [Π6 αἰδιϊποίίοη Ὀθίνγθθη {15 δηα ἄσσα νυ ῖλἢ [Π6 5οῖς Ὀγθαίἢ- 

ἴησ, ΒΙΘῊ 15 ΙΟηΐς [ῸΓ τινά, “ δοηιε,,"" ὅζο., ΟΥ̓ ΤΌΤ τίνα, ἱπίοΥτορσαίϊν, 

“τομαὶ (Οά., χῖχ., 318.) 

᾿Εθέλῃσθα, ἜρΙς, Ῥοοτῖο, ἀπ ΖΞ] 1ο ΤῸΥ ἐθέλῃς, Ὡ Βῖησ. Ῥγθ85. 500] 

δοί. οἵ ἐθέλω. (ΚῶηιοΥ, ὃ 128, 8.) Οοηβυϊ Π|π6 δ49. 

1χνῈ δ55. Αἰνῶς, ἄν. “ στεαιίῳ."--- ΕΟἸοΙα αἰνός. ΟΟΠΒ0} Ππ6 582 
Δείδοικα, Ἐρὶο ἴοῪ δέδοικα, 1 βίησ. ρεογῖ. ἱπαϊο. δοῖ. οἵ δείδω, “1 

εαν;" (αἴ. δείσω : 1 8δογ. ἔδεισα, Ὀὰᾳΐ ἴῃ ΗἩΟΠΊΘΓ Αἰνναγ5 ἴῃ {π6 Ἐρὶο 

Τότ ἔδδεισα : μοτί,, (ἢ ργθβθηΐ βίη βοαίίοη, “ 1 {εαγ,᾽)) δέδοικα, 155 

δέδια, ν᾿ ἢ Βυποοραίθα ἔΌττηβ δέδιμεν, δέδιτε, ὅτο. 

Παρείπῃ, 8 Βίησ. Ὁ ΔΟΥ. 500]. δοί. οἵ παρειπεῖν. ΟΟοηδυ]ξ ποίθ 
11νὲ 5857. Ἦερίη. Οὐοηβαὶῦ 11π6 497. 
Παρέζετο. Οὐοηβαὶῦ Π1π6 407. 

1χνῈ 568. Οίω. Οὐοηβυϊέ Π|π6 58. 

᾿Ἐτήτυμον, πουΐογ οὗ 1Π6 δά]θοίνθ ἐτήτυμος, ον, “ἐγιι6,᾽") ““ φεπιιῖπε," 

ΚΘΗ 85 8 ΔάυθΙ, “07 εεγίαῖηι,᾽" ““ἐγμῖψ."---ΙΡοσϑιϊο ἸθησιΠΘηΘα ΤΌΤΤῚ 
οἵ ἔτυμος : ἃ5, ἀταρτηρός ΤΟΥ ἀτηρός. 

Πολέας, Ἐρίο [ῸΓ πολλούς, ἀοουβ. Ρ]0Υ. τηᾶβο. οὗ πολύς 

πολλή, πολύ, ““πιαηῃ." (Καλμπεν, ὁ 291, 8, ὃ.) 

Δαιμονίη, Ἐρὶο δηά Ιοῃΐο ἴῸΓ δαιμονία, νοῦ. 5ἰησ. ἴδηι. οὗἁ 

ἴχνε 661. δαιμόνιος, ἡ, ον, ἘΡΙΟ ἃπᾶὰ Ιοηΐς [ῸΓ δαιμόνιος, α, ον : ἴῃ 

ΗοιηοΥ υ56ἀ ΟΠΗΪΥ ἴῃ {Π6 γοσδίϊνθ, ἰῃ δά άγθββεβ, ἃπα αἰνταυβ σαυγυἱπρ' 

ἱ 1 βοίηθ ἄθστθθ οἵ οὐ]υγραίίοη, θὰ  ΘοΥγοβροπάϊηρ, αἵ {Π 6 βδτη6 

υἴππ6, ἴο {ῃ6 ΤῊ ΟΥ̓ ΘοπαϊΙοὴ οὗ [Π6 ρατίυ δἀαγθβϑβϑᾶ : {Π.8, “ βδίγαηιρε 

πε," ““πιῳ ροοὰ 51τ,"" ““ ζεϊϊοιο ;" ἴῃ Αἰίΐς ΑὙθακ, ἰγοῃῖοαὶ, ἀβιδ}}ν 
“γὴν ἤπε {εϊϊοιο "Ὁ Ἰκ6 ὦ βέλτιστε.---ΕὙοτα Ηδτοάοίῃβ δηὰ Ῥίπαδγ 
ἀοννηνγασά, “ἀπῳ ἐλῖπρ ἀερεπαϊπρ ὁη ΟΥ̓ Ῥτοοεεάϊηρ ἤγοπι ἐς Τ)εἰψ ΟΥ̓ 
Ἑαίε."--ἰτὴθ Πἴθσδὶ τηθδηΐηρ 15, “ οὗ οὐ δεϊοηιστηρ ἰο α δαίμων," 1. ε., ἴο 

α δεῖπρ ἤγοπι αἀποίβευ βρῆδγε, ἃτιὰ ΠΟΘ, “ βίγαηρε,," “τοοπάεγ[αμϊ,᾽" 
“ αβἰοπὶβ)ῖηρ,᾽) ἃ5 ἀΌοΥ 6 τηθῃἰοπβᾷ.---ΕἼΟΤη δαίμων. 

᾿Οΐεαιε, ὦ βίηξ. Ργ68. ἱπάϊο. οἵ οἵομαι, “ ἴο Ἱπιασῖηε,᾽" “ὁ ἐλῖηκ," ἄτα 

ΟἸἹΑ Ὥστ οὐ 1η6 3ἃ ρϑύξοῃ, οἕεσαι, Ἐρὶς ἀῃᾷ Τοηΐο ἐΐεαι, Αἰδῖο οἴει. 

[ἱνπ 559. 



ΠΣ 

ΠΒΟΜΕΆΙΟ ΟἸΡΟΒΒΑΒΥ. 58] 

7Τιηε 56θ1--5θ4. 

Αήθω, Ἱ 5ἰη. ΡγΓ65. ἱπᾶϊς. δοῖ. οὐ λήθω, “ἰο ἐβοαρε οὐδεγυαίίον." - 

ΟοἸ]αΐθγαὶ τΌσπὶ οἵ λανθάνω, ἀπὰ 6 ποα {Ππ|6 Ἰδαίου θούγοννα 180 ζαξ, 

λήσω : Ῥεῖ. λέληθα, ὅτα. 

Πρῆξαι, Ἐρία δηὰ Ιοπὶς [ὉΓ πρᾶξαι, 1 δοΥ. ἰηῆη. δοῖ. οἱ 

ἴανε ὅθ2. πρήσσω, Ἐρίς δπὰ Ιοπὶο [ὉΓ πράσσω, “ἰο ἐο,,) ὅτο. : ἴαϊ, 

πράξω: 1 δὃοΥ. ἔπραξα, κε. 

Ἔμπης, δάνοτθ, Ερὶς δπὰ [Ιοηΐο. [Ὁ ἔμπας (ΒΥ ΟἹ} ἐν πᾶσι), 
“ΟΠ οἰν,᾽) “ αἰϊορσείλεν," “αἱ απ ταῖε,,"") “ αὔίεν αἰϊ,," “ πευετίλεῖε55,"" 
ἄς. ΟΥ̓́ τοαυθηΐ ὁσοῦττθποθ ἴθ ΗομΘΥ, ἱποῦυση ἮΘ υΒΌ ΔΙ] ρα 5. δέ 
ΟΥὙ ἀλλά Ὀδίοτο ἰ. ΤῊΘ δάνθυ ἔμπας ΠΘΥΘΥ ΟΟΟΘΌ͵Β ἱπ Αἰτΐο ΡΓΟΒΘ ; 
θαΐ [δ 15 Τουηὰ ἴῃ 1ῃ6 ἱγτασὶο υυϊθυβ. θη Ἰοϊποὰ τυ ἱτἢ [ῃ6 ϑηοὶ εἰσ 

περ, ἰξ σαϊηθ ἰπ ἴΌΤΟΘ, “ λοισεῦεν πιιοῖι,᾽) “ εὐεΥ 80 πιιοῖ." ἘΒοβίάθ8 

ἔμπας, ῬΙπαΑΥ ἢδ45 1Π6 ΘΧΔΟΙΥ Θαυϊ γ]θηΐ ΤΌυτὴβ ἔμπᾶν ἀπὰ ἔμπᾶ. 
Δυνήσεαι, Ὡ 5ἴηρ. Γυἴ. πάϊς. οὗ δύναμαι. ΟἸὰ (Ὄτπι δυνήσεσαι, Ερὶο 

8ηα Ιοηἷς δυνήσεαι, Αἰτὶς δυνήσει. 

᾿ Ἔσεαι, 2 5ίησ. {ι1. ἱπάϊος, οὗ εἰμί, ““ἰο δε." ΟἸὰ ἴογτῃ 

{χε ὅθ3. ἔσεσαι, ἘρΙο πὰ Ιοῃΐο ἔσεαι, Αἰεὶς ἔσει. 

Ἦΐψιον, ΘοἸηραγαίίνθ πϑαίθγ, Γουτηθα ἔγοτη ῥῖῆγος (“7γοδί," “ εοἰά᾽}), 

8 Πα ΠοπΟΘ 1 ΘΥΔΙΠΥ͂ 5 σΠ ὙΠ σ “ πιοῦα ζγοβίψ,᾽" “ εοἰάεν ;" ΜΏΘησΘ ἢρ- 
γαίϊν ον, “Κπιοῦα πρὶ δαδίηρ᾽,,) “ πιοτα ραϊπ[εϊ,,") ἄο. ΤῊΘ τηαβοῦπθ 
ἴΌγτα ῥιγίων 566 18 ποῖ ἴο οσουγ; θὰ: [ῃ6 βυροηϊδίϊνθ ῥέγιστος 0685 
σου. (Π., ν., 8713.)---ἰβοα 4150 δυθυθ!α!, “ πιοτὲ πρίεαδαπεῖν," 

ἐἔπιοτε ραϊηεἰν.᾽ 
Μέλλει εἶναι. “4 5 νετῳ ἐκεῖν ἰο Ῥγουε.") Μέλλει ἰβ ἸΘΥΘ 

ΤαΝΕ δθς. ἐν 5 βίη. Ργ65. ἱπάϊο. δοῖ, οὔ μέλλω, ““ἐο δὲ οπ (δε ροΐπέ οὗ 
ἀοϊηρ᾽ Βοτηδιῃΐησ, ΟΥ οὗ δειἤετγίπρ βοιηθίῃίησ."" ΤῊηΪΐβ 85 118 ταᾶϊοδὶ 
βἰσηϊδοαίίοη ; [υϊ. μελλήσω : 1 80γ. ἐμέλλησα. ἩΤΏΘΥ 0.868 ΟἾΪΥ {16 

Ργθβεηΐ ἀπά ἱπηρογίδοι. Ιἰ ἰ8 οἴδϑη ἠοϊπϑα συ 1ῃ6 ἰηδηϊεῖνθ, ἀβαδι!ν, 
οὗ 1η6 Πιΐαγθ, ΤΊΟΥΘ ΤΑΤΟΙΥ ΟΥ̓ [ὴ6 ργθβϑπέ, 51}}} ΤΟΥΘ ΤΥ οὗὨ (ἢ 6 

δουβί. ὙΠῸ νγοσγά αἰ Ὶ5 ἔγτογα 16 ΓυϊΌγΘ ῬΥΌΡΘΥ ἴῃ 118, ἐμὲ μέλλω 
ἀοποίθβ απ αοίϊοπ α8 γεὶ ἱποοπιρίείε, Τα ΠΟΥ τμδῃ τολοὶϊῳ {μίατε. ὙῈ6 
υ8ᾶσθ οἵ μέλλω 15 50 γαγὶθα, {πδΐ Βοπηθί  Π165 1ξ οᾶη 6 Γοπἀθγθά ΟΠ]Υ 

ΗΥ͂ ΔΙ ΧΙ ΠΑΥΥ͂ γΟΥΌΒ, “1 ιὐἱ!!,᾽" ““τοοιιϊά,᾽" ὅκα. ; Βοϊηθίϊ 65 ᾿ξ ΘΧΡΓΘΞΒΘΆ 

ΤΠ6γΘ ροβϑβιδιϊ τ ; ΒΟΙΊ ΘΕ ΠΊ65, 85 ἰπ [Π6 ργθβθηΐ ᾿ἰπβίδῃοθ, ἃ ῃἰσῇ ἀθ. 
5166 οὗ ργοδαδιϊϊίψ, ὅτο.-ττ 5 1η6 ταάϊςδὶ βθῆβθ οὔ μέλλω οἴϊθῃι Ρ45568 
ἱπίο {πὲ οὗ “ἐο λανε α πιΐπα,᾽" ““ἰο Ἱπίεπά ἰο ἀο,᾽) ἴκΘ φροντίζω, Ρ6Γ- 

808 μέλλω πὰ μέλω ὈδΙοης 0 1) Βά1η6 τοοί ; ἐβουρᾷ Ῥοίξ του 
ΤΑΙΠΘΥ ΤΘΙῸΥ μέλλω ἴο μολεῖν, ““ἐο δὲ σοῖπρ ἰο ἀο0.᾽ Ἰοπαϊάδβοῃ, ἀρδίη, 

ΘΟΙΏΡΆΓΟΒ μέν-ω, μέλλ-ω, ἀηἃ 16 Ππηρούβοπδὶ μέλεει, ἴπ 116 σθπθγαὶ 
86η88 ΟΥ̓ ἰΠἰπκίπρσ ΟΥ̓ σατίηρσ δϑουξ ἃ {μίπρσ, νυ 16 αἰ φιμπαη, 
Οοτμηδη τπεΐπεη, πᾶ οἷά Νοτγάϊβῃ πιαπ. (Νεὶσ Οταίψίις, ᾿. 518 --- 
ατίπιηι, ἱ., Ὁ. 928.) 

σσοϑ 
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1ήπὸ 505-511. 

᾿ ᾿Ακέουσα, ““ἴπ δἰϊοησε,᾽)" “ 5ιἰεπεϊν." ἘἙΘιηϊηἷπθ ἔοστη οὗ 

[κκε δθὅ. ἀκέων. ΟὈη5ΕΠ1 Π{π6 512. : 
Κάθησο, Ὡ 5ἷηρ. ῬΥΕ5. ᾿ΠΠΡΟΥ. οὗ κάθημαι, ““ἰο 51}; Ἰηΐ, καθῆσθαι: 

᾿ηροτῇ. ἐκαθήμην. Βαξ οὔβοσῦθ, ἐμαὶ κάθημαι ἰβ 'π 5ἰγοίπθββ ἐῃ6 
Ρογῖ. οὗ καθέζομαι. ΟὐΙΏρΑΤΟ Πἴπ6 512, ΤΟΙΊΔΤΚΒ Οἢ ἧστο. 

᾿ἘἘπιπείθεο, 2 5ἴηρ. Ῥ͵Θ8. ἱπηρθυ. τηϊά. οὗ ἐπιπείθομαι, ““ἐο οδεψ." 

ΟΙὰ ἴοττα ἐπιπείθεσο, ἘΦ ἀπᾶ Ιοηϊς ἐπιπείθεο, Αἰίίο ἐπιπείθου. 
Χραίσμωσιν, 8 ῬΙ0Υ. 2 ΔΟΥ. 500]. δοΐί. οὗ χραισμέω, “ἐο αἰά." 

ἴαπε δθ6. Οοηβαϊξ ᾿ἰπ6 342. 

[χν 867. Ἄσσον. ΟὐπΠ50Ϊ 11π6 335. 
Ἰόνθ. Οοηβαϊέ ποίβ. 

᾿Αάπτους, 8ο6. ρα. ἔδτη: οὗ ἄαπτος, ον, ““ ποὲ ἐο δε ἑομολεᾶ,᾽" ““ππαρ»- 

»τοαελαῦῖε," “τ 1Π6 ΘΟ] αἴ ΘᾺ] ποίϊοη οὗὨ ἐθυτὶθ]6 βίγθηρίῃ.--- -ΕἼΌΤη ἀ, 
»τίῖν., πιὰ ἅπτομαι, “ἐο ἰοιοῖ,."" 

᾿Εφείω, Ἐρῖὶο ἀπὰ Ιοπῖο ἔοσ ἐφῶ, 2 δου. 50]. δοῖ. οἵ ἐφίημι, “ἐο ἰαψν 

ὩΡΟΉ ;7 ΤΩΟΥΘ ΠΘΙΑΙΠΥ, ἐο Πρ Ἰροηπ: Ὁ ΔΟΥ. 500]. ἐφῶ : ὑποοπίγδοίοα 
ἔοττη ἐφέω : Ἐρΐο δπὰ Ιοηΐς ἐφείω, ῃς, ἢ, ἄζο. 

11νὲ 568. "Ἔδδεισεν. ΟΟπΒΕΪ Πἰπ6 39. 
Βοῶπις. Οὐοηβαϊε 11π8 δ51. 

Καθῆστο, 8 5ῖπρ. ἱτηρογῖ. ἱπάϊο. οὗ κάθημαι, Ἐξρὶας ἀηᾶ Ιοπὶς 
ἴῃ 569, ἴογ ἐκαθῆστο, ἴῃ 68 δυστηθσηΐ Ὀδίηρσ ἀτορρθᾶ. [Ιπ β γι οίῃ 658, 
ΒΟΥΤΘΥΘΥ, ἴδ 15 ἐπ ρ!αρογίθδοῖ. (Οοηβοϊὶ Τοιθδυκβ οα κάθησο, ᾿ἰπ6 δθ0δ, 

8ηἃ 4ἴ30 οἡ ἧστο, 11π6 512. 
᾿Επιγνάμψασα, πιοτη. 5βἰηρ. ἴδῃ. 1 801. ρασί. δοῖ. οἵ ἐπιγνάμπτω, “ἰο 

ὑεπᾶ,᾽" ““ἐο δοιο ἄοιση ;" ζαΐ. ἐπιγνάμψω.----ΕἼοΤη ἐπί ἀπὰ γνάμπτω, “ἰο 
πα." 

ὮὭχθησαν, 8 Ῥἷυγ. 1 Δ0Υ. ἱπᾶϊο. δοῖ. οὔ ὀχθέω.: Οοπβοῖξ 
ἴανε ὅ70. 18 517. 

Δῶμα, ἀοουβ. Βίηρ. οὗ δῶμα, ατος, τό, ““α πιαπ5Ίοη,," “απ αδοάε.᾽)--- 
ΓτοΙὴ δέμω, “ ἰο διιϊϊα :) 2 μετί: δέ-δομ-α. 

Οὐρανίωνες, ποτη. Ρ]ΌΓ. οὗ οὐρανίων, ὠνος, ὁ, “ ἐλε ἀεαυεηπῖψ οπε,᾽" {κῈ 

Οὐρανίδης. Ἰῃ ΗΟΠΊΘΓ ΔΙννΔΥ5 ἰῃ 186 ΡΙΌΤΑΙ, ἀηὰ ΠΚ6 16 1,αἰϊη Οαἰϊίε5. 
Ἥφαιστος, ου, ὁ, “ Ηερἠα5ἐε5,," 10.86 1ναἰίη “ Ἐπίσαρι8,᾽" ΟΥ̓ 

ἴμπε 571. γμίσαπ, ποὰ οὗ ἤγθ, ἃ5 υϑοᾶ ἴῃ 1Π6 δτίβ, δηἃ ἤθΠΟ6Β Τηδβίαυ 
οΥ Ἰἰοτὰ οὔ 811 {ῃ6 δτίβ ἐμαὶ πϑρᾶ 1Π6 αἰᾶὰ οὗ ἢἤγθ, δπὰ 50 ββρθοίδηῦ οἱ 

νγουκίησ ἴῃ τηϑίδ]. Ηδποθ {Π6 δρίεπθὲ ἀρρ θὰ το Ὠΐτῃ ἴῃ {ἢ 15 58Π16 

᾿ἰπ6 οὗ κλυτοτέχνης. Ηδθ ν»ὰ8 [Π6 5οὴ οὗ Τρ 1ΘΓ δηὰ “0π0, ἃπᾶ Ἰαπὶς 
ἔτοτῃ ἢΐβ δἰσίῃ. (1]., χυ ῖ., 5917.).---ἰϑο νυ ΘΚ τη Κ65 (6 παᾶηθ Ἥφαισ- 

τος ἴο Ὀ6 ΡΤΟΡΟΙΥ Φαιστός, νυὶτἢ ἔΠ6 ργϑῆχαϑά η, ἰκὲ λύγη, ἠλύγη : ἀπὰ 

φαιστός ἮὮΘ ἀδάμσεαβ ἔγέτη φάίω (φαίνων), “ ἐο δὲ ὀτὶρῪι,᾽" “ἰο δλῖπε ; 

τι δ κίηρ ἴΐ, {ΠΘΙΘΙΌΓΘ, 5  ση ν “ ἐλε ὀγῖρλὲ οπὲ." (Εἰψπιοῖ. Απάειιξ., Ὁ 



ΒΟΜΕΕΙΟ ΟἸΟΒΒΑΒΥ: δό 

Τήπὲ 511--571. 

161,) ΟἸΠΘΥΒ 566 ἴῃ ἰξ ἃ ΤΟΒΘθ] Δ ΠΟΘ ἰο (ῃ6 ΠᾶπηΘ οὗ ("6 Ἐσγρίίδη 
᾿ μοὰ Ῥλέλαδ. (Οοτηρατο Ῥγίολματά, Ἐρυρίίατι Μυιλοίορψ, Ρ. 172.) 

Κλυτοτέχνης, ου, ὄ, “ ἐἰϊιδίτίοιι5 ατίΐβεετ,"" “ζαπιοιια ΚοΥ κι ατί." Απ 
δρίμθὲ οὗἩ Ὑυϊοδη, {Πῃ6 ἢτγθ- σοᾶ. (Οσοπβυϊς ργθοθάϊησ Γϑιηδτκβ οα 
“Ἤφαιστος.) --- ΕἸΟπὶ κλυτός, “ἐἰϊιδιτίοι5,,) ““ζἀπιοιι5," ἃπὰ τέχνη, 
{ ατί," [ΠῚ κι." 

Ἦρχε, 8 5ἰπρ. ἱτωροσί. ἱπάϊο. δοῖ. οὔ ἄρχω, “ἰο δερσίη.") Οοπδβυὶ 
{ἰπ8 495. 

᾿Αγορεύειν. ΟΟηβυὶὶ 1ἰπ6 109. 

᾿Επίηρα, δοουβ. ΡΙΌΓ. πουΐ. οἵ ἐπίηρος, ον, “ ἀρτεξαῦῖε.᾽" 
ἴανε 572. Πἢ}8 πϑυΐοσ βίηρ. 18 Τουπὰ ἴῃ 7,εβοῖι. (τ. Ἡσπι., 66), ἀπὰ 
106 τηδβοῦ! η6 ἴῃ Ἐπιρεάοοϊεα, γ. 208. Βαυϊτηδπη, ΠουΤΘΥΌσ, τοΐθοῖβ 
16 νγογὰ βηίίγοῖγ. (Οοηβαὶ ποίθ.)---ΕἼοτι ἐπί δᾶ ἐράω, ρτοθαῦγ. 

Λευκωλένῳ. Οὐοηβαϊξ 11π6 δ85. 

1χκε 578. Λοίγια. Οοηβυϊῥ ᾿ἰπὸ 618. 
᾿Ανεκτά, ποῖῃ. ρυγ. πϑαΐ. οὗ ἀνεκτός, ὄν, Ἰαΐογ ἀνεκτός, ἤ, ὄν, “το δε 

ἐπάιτεα,᾽" ““ἰο δε δογηξ,᾽" ““ δεαταῦϊε,᾽" ὅχα.---ἘΊοτα ἀνέχομαι, “ἰο ἐη- 
ἄμτε.᾽" 

[λνε 514. Σφώ, ποιῃ. 4.8] οὗ ΡΈΥΒΟΠ 8] ργοποῦη σύ. 
Ἐρριδαίνετον, 2 ἀτι], ΡΓ65. ἱπάϊο. δοΐῖ. οὗ ἐριδαίνω, ““ο ιογαπρῖὶς,᾽)) “ἰο 

φιαττεῖ,᾽") “ἰο σοπίεπά ;᾽" {αΐ. ἐριδήσω.----ΕἼότα, ἔρις, ἔριδος, “ δἰτῖξε :" 

ἐρίζω, ““ἰο σοπίεπά.᾽". 
Κολῳόν, δοσυ. βίηρσ. οὗ κολῳός, οὔ, ὁ, ““α ἀϊδέμιιγναηεε,,) “ἃ 

ἴμνε δ 75. ογαπρίίια." --- Ῥοοίϊς ον. ΑΚίπ ἰο κολεεός, ““α 7εῖ- 
ἄἝαιν :" κολοιάω, “ἰο βογεαπι {κε α γαοσκάαιο ;᾽" ἀῃᾷ κολοσυρτός, ““ποῖδε,᾽" 
“«ἀἄἴἔη," ἄς. "ΤῊΘ σοπητηοη τοοί οὗὨ 81} [η6856 νγοσὰβ 8, δοοογάϊησ ἴθ 
Βαϊζίτηαπῃ, ἔο Ὁ6 Τουπά ἱπ καλέω, κέλομαι. (1 επιϊ., Ὁ. 890, δε.» «ἃ. 
Εἰδλίακε.) 

᾿Ελαύνετον, 2 ἄν], Ργ65. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἐλαύνω, “1ο οτοῖέε ;᾽" ἴαϊ. 

ἐλάσω: 1 δογ. ἤλᾶσα : γοτῖ. ἐλήλᾶκα, ἄτα. ΤῊΘ Ρτθβθηΐ ἐλάω, ΘΠ 68 
ἐλάσω, ὅκο., τα θοττονγθᾶ, 18 ὙΘΤΥ ΤὰτΘ. ΤῺΘ [αΐϊ. ἐλάσω 18 σοηΐγδοῖ 

δᾶ ΒΥ 186 Αἰξϊο5 ἱπίο ἐλῶ. 

Δαιτός. Οοηβαϊε 1πΘ 467. 

Τινε 576, Ἔσθλῆς. Οοπδυϊ {πὸ 108. 

Ἦ δος, εος, τό, ““ ἐη)ογπιεπί,᾽") ““ ἀεἴἱοῖι." ΑΚίη το ἡδύς, “ διοεεί,᾽" 
ἀπά ἥδομαι, “ ἰο ἐπ7ον,᾽ “το ἀεϊ σὴ." 

Χερείονα, ποτα. ΡΙΌΓ. πουΐ, οὗ χερείων, ον, Ερὶο πὰ Ιοηΐο [ὉΓ χείρων, 
ον, ἸΓΓΟΡΌΪΑΥ οοτηραγαίϊνθ οὗ κακός, Τοττηθὰ ἔγοτῃ (Π6 ταᾶϊοαὶ χέρης. 
“γπηγ8ε,, ἄορ. Χερείονα 15, ἱπῃΘΥΘΙΌΓΟ, [ῸΓ χείρονα. 

Παράφημι, “1 τεσοπιπιεπά ;᾽ ῬΤΟΡΟΥΙΥ, 1 δἱὲ ὑψ εἰ δἰάε οἵ 0Π6 
ἥ [πκε 577. μὰ ἰτρε α ἰλμΐπρ ὠροῖ ἠδ ΟΥ̓ εν αἰεπίϊοη.---- ΕὙΟΤα παρά 

δηᾶ φηαί 
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12πὸ 511--884. 

ΤΡΕΙ͂Σ, Ἐρὶς δπᾶ Ἰοπῖς (ὉΓ νοούσῃ, ἀαΐ. 5]ηρ. Ἔτη. ργββ. φᾶυῖ, ὁ. 

νοέω, ““ἰο {π|Ὰ},,)) “Ἰο ἐχογοῖδε Ἰπέεϊϊρέποε," ὅχο. ; Γαΐ. νοήσω, χα. 

Νεικείῃσι, Ἐς ἀπ Ιοηῖς ὉΓ νεικῇ (υποοπέγδοί θα [ΌΓΠῚ, 
ἵκανε 579. νεικέῃ), 8 βῖπρ. ΡΓ65. 500]. αςΐ. οὗ νεικέω, “ ἰο ττγαπρῖε;)" 

ξαΐ. νεικέσω.----ἘΎΟΤΩ νεῖκος, ““ τογατσὶπρ,,)" “ διτὶ[ε,,) ἄχο. 

Ταράξῃ, 8 5ἰηδσ. 1. ΔΟΥ. 500]. δοῖ. οὗ ταράσσω, “0 αϊδίατῦ;" ἴὰϊ 

ταράξω: 1 δογ. ἐτάραξα.---ΑἙὶη ἰο ἀράσσω, ῥάσσω, ῥήσσω, ῥήγνυμι. 
11 580. ᾿Εθέλῃσιν. Οὐοηβυὶ πὸ 408. 
᾿Αστεροπητής, οὔ, ὃ, “ἐἰ6 βαδλον- [οτἱλ-οΓ-λε-ἰἰρπ πίη," “ ἐλε Πρλέ- 

ἐπετ." Αἢ δριμθὲ οὗἉ ΤΌΡΙΓΕΥ.---ΕἼΟΠῚ ἀστεροπήῆ, ρορίϊο [ῸΓ ἀστραπή, 
στεροπή, “ ἰἰσλεπῖηρ." ἦ 

.Ἴχνὲ 81. Ἑ δέων. ΟΟηΒῈΪ Πἰη6 594. 
Στυφελίξαι, 1 δοΥ. ἰηΐ, δοῖ. οὗὨ στυφελίζω, ““ἐο ἢιιτὶ,,) “ἰο ἰἰτιιδί." 

ΤΑΓΘΓΑΙΥ, ““ἐο δίγίκα τιιάοῖν,᾽ “0 5πιῖξε;7" πα, ἴῃ σθποσαὶ, ““ἐο ἐγεαί 
«ΤΟΙ ιν απὰ τιιάεῖψ,᾽" “ ἰο πιαϊίγεαί ;)" ἴαϊ. στυφελέξω : 1 ΔογΥ. ἐστυφέλιξα. 
-ΕἸοιὴ στυφελός, “ οἶοδε,᾽)" ““ Ξοἰτα,᾽ ““ματά,᾽) ““τοιισῇ ;)" ἀπά {15 1αϑὲ 

Γτοτη στύὔφω, ““ἰο σοπέγαοί,᾽" ““ἄταιυ ἑορείϊεγ,᾽)" “παῖε ἥτπι, βοτὰ, ματά,᾽" 
ἄο. Ἂ 

Φέρτατος, ποτα. τηᾶ56. Βιρουαίϊνο, ἔγοπι φέρω, 18 δοτίἷς ὕτοτηι ζετο, 
ἴῃ Τιδίϊη, “ἐ πιοϑὶ Ῥοισεν[μϊ,᾿ “ πιϊρ]μϊεει,,) ἕο. ΑπΟΙΠΕΓ ἴζστῃ ἴ5 φέρισ- 
τος, ἃπἃ {Π6 ΘΟΙΏΡΑΥΑΙΥΘ 15 φέρτερος. 

Καθάπτεσθαι, Ρτα5. ᾿ἰπῆπ. οὗἩ {Π6 τηϊ 46 ἀεροίεης καθάπτο- 
μαι, “ἰο 8οοίδε." ΜΟΥ ΠΠΘΥΔΙ]Υ, “ ἐο ἰαψ κοϊά οὔ" “ἰο 

αβίδη προπ," δἃπὰ {θη ““ἐο ἀροοβί,," “ἰο αὐάτεδ5 οπ6 ἴπ τσοτα5,᾽" ΤῸΥ 
186 τηοβὲ ρατί ἴῃ {Π6 56η588 οὗ βοοίμίησ, ἃηἃ ἤδΠπΟΘ τηοϑὲ ΘΟΠΊΤΠΟΠΙΥ͂ 
7οἰπεὰ στ μαλακοῖς ΟΥ̓ μειλιχίοις ἐπέεσσι, Ὀὰΐ ΒΟΙΗΘΙΪΠΠ65, 4150, ἐο 

αἰίαοῖ εἰ παταῖ ἀπά ἀπρτὺ τοοτὰς (ἀντιθίοις ΟΥ χαλεποῖς ἐπέεσσι κα- 

θάπτεσθαι). ΤἼῊΘ ροβί- Ηουηθυῖο νυ 6 Υ5 ὈΞΌΔΙΠΥ ΘΓΏΡΙΟΥ ἴξ ἴῃ 1ῃ15 1δ΄- 

ἴ6Γ 56η58.---ΕἼΟΙΉ κατά, ἃπα ἅπτομαι, ““ ἐο ἑοιιεἢ.᾽ 
Μαλακοῖσιν, Ἐς ἀπ Ιοηΐο [ὉΓ μαλακοῖς, ἀαῦ. ΡΙαγ. ποαΐ. οἵἉ μαλα- 

κός, ἤ, ὄν, “ 80{1:. --ΑκΚίη ἴῃ τοοί ἴο βλάξ, “ δἱαεῖ," “ ἐπαοιῖοε,᾽" “δἷισ- 

εἰοῆ," 186 Ἰοἰΐεγβ μ ἂπᾶ β Ὀδίησ ᾿πίθγομδηρσθαῦ]8. ΟΟΙΉΡΑΤΘ 4150 [ἢ 6 

Τι αἰ ηιοὶ - 8. 
Ἴλαος, ον, “ 5οοιλιε,᾽" “ ἀρρεαεεᾶ,᾽" ““ σταεῖοιι5,") ἃπἃ ΠΘΏΘ6 

“φτοριἴοιι5.," ΑἸΤΙΟ ἔοττη ἕλεως, ων. 
᾿Αναΐξας, ΠΟΙ. 5ἰηρ. Ιᾶ50. 1 ΔΟΥ. Ρασγΐ. δοΐ. οὗ ἀναΐσσω, 

«ὁ 0 δίατί 1|,᾿ “ἰο δρτίηρ ὧρ;, Ταϊ. ἀναΐξω : Αἰτϊο ἀνάσσω, 
ἀνάττω.---ΤΎΟΤη ἀνά, ἀπ ἀΐσσω, ““ἰο πιουε εσἱζἦ, α φιῖοῖ, 5ἠοοίη᾽ 120- 

εἴοτι,) “1Ἰο δἤοοί,᾽" ““ἰο τιιδὴ,") ὅχο. 

Δέπας, αος, τό, ““α οἰι},, ““α ροδϊεί.,") Τὴ ἩΟΙΊΘΓ ἴΐ 15 δἰ νΥ8 οἱ 

Βοϊὰ, δηᾶ τ ἢ νυγουρσῃξ ; θαΐ, ἰῃ ἸΔΊΟΥ στ 6.5, οὐ θαυ ΟΠ Ύν ΓΘ 80. 

(Δ πηι}οϊ.) 

11νῈ 582. 

[τνὲ 588. 

ἴλνε 584. 
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Τήπε δ84--590. 
Αμφικυπελλον, ἀ6οι.8. Βίησ. πϑυῖ, οὗ ἀμφικύπελλος, ον, ιν ἩΟΙΠΘΥ͂ 

εἰνγαγβ Ἰοπϑὰ υἱτἢ δέτας, ““α ἀοιδίε ομ}Ρ,." Βυ ἢ 88 ΤὈΥΠῚ5 ἃ κύπελλον 
θοιἢ δἵ ἰορ δπὰ δοίζοτη. (Οόπβαϊὶ ποίθ.)---ΕἼΟΤῚ ἀμφέ αηὰ κύπελλον. 

ΤινῈ ὅ85. Τίθει, ἘΡρρὶο ἀπά Ιοπὶο [ῸΓ ἐτίθει. Οοηβυῖ ᾿π6 441. 
Τέτλαθι, ροσδίῖς βυποοραῖθα Ὅτι οὗἉ 1ῃ6 ρογίδος ἱπῆπιτῖνα 

δοίν 6 οὔ 1Π6 γαάϊοαὶ τλάω, “ ἐο ἐπάμιτε,᾽" νΥ ὨΪΟἢ 1488 18 ΠΘΥ͂ΘΥ 

Του πα [561 ἴῃ 1Π6 ργθβοηΐ, 118 θεὶπρ γϑρασθα ὈΥ 16 ρετγίδεϊ τέτλη- 

κα, ΟΥ̓́ΞΠΘ γογὺβ τολμάω, ἀνέχομαι, ὑπομένω, ὅτα. : [υξ. τλήσομαι : Ῥοτί, 

τέτληκα : Ῥοτγῖ, Ρ]υΓ. τέτλαμεν, τέτλατε, τετλᾶσιε : ἀπ] τέτλατον : ἰτη- 
Ραγαίϊνα τέτλαθι, τετλάτω, ἄς. ΟὐΟπβι 1π6 δ84. 

᾿Ανάσχεο, Ὁ 5ἰπρ. 2. 80Γ. ἰη6]6. τηϊά. οὗ ἀνέχω, “ἰο ποϊᾷ ὧν ν᾽" 1αϊ. 

ἀνέξω οΥ ἀνασχήσω : Ροτί. ἀνέσχηκα. Τῃ 1Π6 τηϊάα]6, ἀνέχομαι, " ἰο 

ἠοϊά οπε᾿ς βεῖΓ ὦν οὐ ὠρτίρὶι," ἃπιὰ 50 “ὁ μοϊὰ οὐ δεαν τὴἡὴν ἀραΐτπιὶ α 
ἐλίηρ,᾽" “10 ἐπάμγε,᾽" “10 γεβίγαϊπ οπεἾ5 8εἰ[: ζαϊ. ἀνέξομαι ΟΥ̓άνα- 
σχήσομαι :  Δ0Υ., ἢ ἀου]6 δυρτηθηΐ ἠνεσχόμην : 2. ΔΟΥ͂. ᾿ΤΊΡΘΤ. 
ἀνάσχου : οἸα ἴοττι ἀνάσχεσο, Ἑρὶα ἀπὰ Ιοηΐς ἀνάσχεο. 

Κηδομένη, ποπι. 5π5. ἵδη. οὐ Ργ868. ρᾶγί. οὔ κήδομαι, “ ἰο δὲ αΠῆ]ϊεί- 
εἰ," ἕο. Οοηϑυϊί Πἰπ6 58. ; 

Θεινομένην, ἀ6ου8. Βίηρ. ἴδ Πη. ρΓ65. ραγέ. ρᾶ55. οὗ ϑείνω, "ὃ 

[λιν Ὲ 588. δεα!,᾽) ““ἰο δἰγίκε,᾽"" “0 τοοιιπα ;,) ἴαϊ. ϑενῶ : 1 Δδογ. ἔθεινα : 

Φ δου. (ἔθενον), ρΡγΟΌΔΌΙΥ υϑϑὰ ΟἾΪΥ ἰπ [ἢ 86 ἰπῆη. ϑενεῖν, ρατί. ϑενών, 
βυν]. ϑένω, ἀπά ἰτηρετ. ϑένε.---ΑἈΚίπ ἰο κτείνω ἀπᾶ ϑανεῖν. , 

᾿Αχνύμενος. ΟὐΟηΒ0]: Ππ6 108. 
Τ1κνε 889. Χραισμεῖν. ΟὈΟΠΒΌΪ: Ππ6 242. 
᾿Αργαλέος, ποτη. 5Βίηρσ. τηᾶ56. οὗ ἀργαλέος, α, ον, “ λατὰ,") “ ἀϊβέσιϊε."" 

- το ἄλγος, ἀπά ἴὉγ ἀλγαλέος, ᾿κ6 στόμαργος ΤῸΥ στόμαλγος. 
Οοτάραγθ ἴπ6 αθυπιδη ἄγ, Ζτρεν. ; 

᾿Αντιφέρεσθαι, Ῥγε8. ἱπῆπ. Ρᾶ58. οὐ ἀντιφέρω, ““ἰο ΘΑΥΤΨ ΟΥ̓ 53εῖ 
ασαϊπεί,᾽" “10 δέεαγ τὴ} αραϊπϑδὶ.᾽ Ιπ {Π6 Ραββίνθ, ἀντιφέρομαι, “ἐο δε 
δοτπδ  αραΐπϑει,,"" “ἰο δὲ ορροεεά."--- ΕἼὙότὴ ἀντί ἀπά φέρω. 

γΆλλοτε, δἀνουὺ οἵ {ἰτη6, “αὐ αποίδεγ {ἶτπε,᾽" ““οη αποϊδεῦ 

οοσαξῖοπ.᾽" ς 

᾿Αλεξέμεναι, Ἑρὶς, Ποτῖο, ἀπά “ΖΞ 011. ἴοτ ἀλέξειν, Ῥγ68. ἱπῦ. δοῖ. οὐ 

ἀλέξω, ““ἰο αἱὰ ;,") τοῦθ 1 ΘΥΆΠΥ͂, “’ ἐο τρατὰ,,) ““ἰο ἧδε» οἵ΄."--- ϑόρῆο- 

οἷ65 1ἰβ 86 ΟΠΪΥ οὁπ6 οὗ 186 ἱγασὶς υυσίτουβ ῆο Π65 106 ννογὰ, δπᾶ 

Χοπορἤοη 15 ἴπ6 οὨ!οΥ Δα ΠΟΥ ΤῸΤ ἴζ ἴπ Ατοσ Ῥτοβθ. Αποίμου ἔοτια 
ἰ5 ἀλεξέω, Ττοτὴ νοι 5 ΥΘγα] οὗ 1[ῃ6 ἴθῆβθβ τ ἑοστηθά, θὰξ νυ ἢ 
15. 156! Γ]Ουπὰ ἱπ {π6 ργοβϑηξ ΟὨἱΥ (Ρὲπά., Οἱ., χιϊῖ.,. 12); ἴα. ἀλεξήσω. 

Μεμαῶτα, δου. 5ἰηξσ. τη456. μοτῇ, ρατί. οὐὗὁἩ 1η6 τϑάϊοδὶ μάω, “ ἐο ἄε- 
εἶτα - φΡοτῇ, ψυ ἢ ρτοβθηΐ βρη βοδίίοη, μέυαα : ἴαϊ μάσομαε: Τ᾽ 800 
φηἷ. ἐμασάμην. 

[μνε 586. 

ἴανε 590. 



δὅ86 ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΞΒΞΛΑΒΥ. 

1η1πὲὸ 891--598. 

Ῥίψε, Ἑρὶσ δηὰ Ἰοηΐς ΤῸ ἔῤῥιψε, ἀυρτηθηΐ θοίηρσ ἀτορρθά, 
ἴσα 591]. 5 βίηρσ. 1 80γ. ἱπάϊο. δοί. οὗ ῥέπτω, ““ο ἢῆησ,᾽" ““ἰο διιτῖ;» 
ζαί. ῥίψω: 1 δου. ἔῤῥιψα. 

Τεταγών, ποτ. 5ἰησ. τη856. ΕΡΙΟ τϑαπρ!!οαἰθα 2 Δ0Υ. ρατί., νυ ἢ πὸ 

ΡΓδϑθηΐ 'ἰπ 56, “ λαυΐηρ 5Ξεἰχεά."--- ΤὩ6 οἱὰ σγδιητηδυίαηβ, ἃ5 ΤᾺ 85 

Ββἰηϊδοαίίοη νγϑηΐ, ΤΙ σὮΠΥ τϑοορηϊζθα τεταγών ἃ5 ἃ Ξ:γθησιῃοπθᾶ ρο- 
οἴϊο ἔοστη Ὁ λαθών ; Ὀὰΐ 115 Κίη ἴο τεένω, Ρεγῖ. τέτακα, ᾿5 Ἰ051 το- 

Ἰθοέρὰ Ὀγ ϑομηθίαου, δπὰ Βυϊίτηδπη (1, επιϊ., 5. υ.), το ἀββύτηθ Τ Α-- ἃ5 

{η6 τοοῦ, νγΒ]Οἢ 4150 ἀρρθαῦβ ἴῃ 1Π6 οά Ερὶς ἱπῃρϑσαΐνα τῇ, “" ἐαζε,᾽)" 
ἴὴ {86 1,δἴϊη ἑαπρο, ἀπὰ [88 ἘΠ Ρ 5} ἑακε. ᾿ 

Βηλοῦ, σεῃ. 5ίησ. οὗ βηλός, οὔ, ὃ, “α ἐλτεδηοϊά,," οα Ῥν ΒΙΟΉ ΟΠ6 

(γϑδάβ, δηἀ ἤθη66 ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἔγομῃ βαίνω. 

Θεσπεσίοιο, Ἑ!ρὶα ἀπα ΙΟηΐδ ἴῸΓ ϑεσπεσίου, σοη. 5ἰηρσ. τηᾶ856. οὗ ϑεσ- 
πέσιος, α, ον, ἃπα 4150 ος, ον, “ ἀϊυῖπε.᾽"---ϑ. ΓΙ ΟἿ δηἃ ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ 56] 

οὗ {Π6 'νοΐςθ, “ἀϊνϊπεῖψ βοιιπάϊηρ,," “ ἀϊοϊπεῖψ ϑδισεεὶ." ΤΏΘη, ““ἐλαὶ 
:αη δὲ βροΐεη ὃψ ποπε ὑμέ α σοΐ," ἃπᾷ 50, ““ὠπερεακαῦϊε,," ““ἀππέξετα- 
ὑϊ..,) ἨἩθηοθ ἰπ τηοβὲ οὗ 1μ6 Ηοιηθυῖο ραββᾶραβ ᾿ξ 85 1ῃ6 σΌΠΟΙΑΙ 

βἰσηϊβοδίίοη οἵ ϑεῖος, “ ἀἰοῖπε.) Τὶ 15 αἰϑὸ βαϊὰ οὗ δὴν {μΐησ “επί, 

εαιιδεά, ΟΥ̓Ῥτοσεεάῖπρ ἔτοπι α σοί," ἀμηὰ 50, “πηπϑρεακαῦῖε,᾽)" “ ατοξιϊ," 
“εαγζαωί,᾽ ἄς.--- ΕἼ ϑεός, ἀπὰ εἰπεῖν, ἔσπετε. 

Ἦμαρ, 86οι15. 5ίηρ. οἵ ἦμαρ, ἤμᾶτος, τό, ρορίϊς ἔΌγτα 2Ὸ] 

ΠΝΈΒΟΣ. ἡμέρα, ““ ἀαψ,᾽" ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ ἰπ Ηοτηθσ, ἐπουρὴ Βοπηθέϊσηθβ ἢΘ 
4150 565 ἡμέρη. ΟὐΟτΏΡΑ͵Θ {Π6 ΗΘΌΓΘΥ ψιῖπι. 

Φερόμην, ἘΡΙΟ ἃπὰ ΙΟηἱς ἴῸΓ ἐφερόμην, 1 5Βίηρ. ᾿τηροτῆ, ἰπάϊο. Ρᾶ55. 
οὗ φέρω, ““ο δεαγ αἰοης,᾽") “10 σαττῃ.᾽ 

Ἠελίῳ, Ἐρὶο δπὰ Ιοῃὶς ἔοσ ἡλίῳ, ἀδξ. βίησ. οὗὨ ἥλιος, ου, ὁ, “ἐλ 

διιπ." ΤῈΘ ἰσγπὶ ἥλιος ΟἴΘἢ ΟΟΟΌ͵Β 8150 ἴῃ ΗΟΓΊΘΙ ἃ8 ἃ ΡΙΌΡΘΙ ΠΔΠῚΘ 

ἴοΥ Ηεῖϊοβ, οὐ 186 βωπ-ροά, ᾿Ἰῃουρἢ ἰζ ἰβ οἴϑθη ἀουθί] νυ Θέ ΠΥ. 1η6 

ΡοΘδὲ τηθδῃ8 [6 8 ΟΥ 1ῃ)6 σοᾶ. ὙΥΟΪΓ ΓΩΟΒΠΥ Ργοίδιβ (ἢ 6. ῬΥΌΡΘΙ 

ΠΆΓΏ6, θΘΟδ.56 Οὗ {Π6 Τοπη655 νυνὶ οἢ ἐῃη6 ατθοκβ δὰ ῸΥ ᾿ἱτρθυξοπᾶ- 

{Ἰ0η.---Ἰῃ ἃ Ἰαΐου ἃσθ, Ηεϊϊος νγὰβ ἰάθη ΠΗ ἌΡΟΙο ΟΥΓ Ρῃοῦυ, 

δθυΐ σοΥίδι ΠΥ ποῖ Ὀδίοσθ 2 ΒΟ 05. 

Καταδύντι, ἀαΐ. 5'πρ. Τῆδ50. 2 80. ρασγί. δοῖ. οἵ καταδύω ΟΥ κατα 

δύνω, ““ἰο φῸ ἀοιρη,," ““ἰο φρο ὠπᾶδτ (6 οσθδη,᾽" βαϊὰ ἤδθτθ οὗ [6 βαῃ 

Βοίζησ; ἔπ" καταδύσω : 1 Δ0Υ. κατέδυσα : ῶ ΔΎ. κατέδῦν.---ἘὙΟΓῚ 
κατά ἀῃῃᾷ δύω οτ δύνω. 

Κάππεσον, Ἐρίο 5Βγποοραίθα ἔοστη [ὉΥ κατέπεσον, 1 βίην. 3 
80Υ. ἱπάϊο. δοΐ. οἵ καταπίπτω, “ἰο {αὶ ἀοιση ;" ζαϊ. κατα- 

πτώσω: 2 801. κατέπεσον : ροτί, καταπέπτωκα.--- τότ κατά πᾷ πέπ- 
τω, ““ἰο ζα11.." 

Λήμνῳ, ἀδί. 5ίπρ. οὗἩ Λῆμνος, οὐ, ἡ, “1ιεπιπο5," ἂπ ἰβίαπᾶ ἴῃ ἱπ6 

[χνε 5893. 
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1ήπε 598--598, 
δξισοαι 866, Ὀοίννθθη ΤΙ ΘηΘο5, ΤΩΌΤΟΒ, ἀπ ϑαπιοίμγαοθ, βδογθὰ ἰὸ 
ψυΐϊοαῃ οπ δοοουηὲ οὗἉ 118 γοϊσδηὶς ἤτθβ. Ηδθποθ Λήμνιον πῦρ ὈδοῦτηΘ 

Ρτονθυθῖα]. ΤῊΘ τηοάθυπ ΠᾶΓῚΘ οἵ {Π|6 ἰβαπὰ 15. ϑ'εαϊίπιεπε. 
Ἐνῆεν, Ἐρία ἀπὰ Ιοηίο ἴογ ἐνῆν, 8 δίπξ. ἱπηροτῖ, ἱπᾶϊ 6, δοί. οἵἉ ἔνειμι, 

“ἐρ δε ἐπ," “ἰο τετκαῖπ ἵπ.᾽ 

Σίντιες, πομη. ΡΙυγ. οὗ Σέντις, ἐος, ὁ, “α δἰπίίαη.᾽"" ΟἾΪΥ 

ἴακε 594. οθαμὰ ἴα [86 ρϊαταί, 88 ἃ ΡΓΟΡΘΥ ΠΆΙῚΘ [ῸΓ 18:6 ΘΑΙΥ ἱπμδῦ- 
ἰἰδηΐβ. οὗὁἨ 18 Π1Π05.---ΕἼΟΤῚ σέντης, “ἐεαγίηρ,᾽" ““ταυεποι8," πὰ {18 

ἔγοηι σένομαι, “ἐο ἰδατ' ἀατσαν,᾽)" “(0 561Ζ6 απ σαττῃ οὐ ἃ8 ΒΟΟΐΥ ;᾽ [ῸΥ 
[Π6 Θιἰηξίδῃβ ἃγθ βαϊᾷ ἰο αν θθθῖ ρἰγαΐίθβ, (Οόηβυῖ ποίθ.} 

ΓἌφαρ. Οοηβαϊε {πὸ 8349. 
Κομίσαντο, Ἐρὶς πὰ Ιοπὶς (ῸΓ ἐκομίσαντο, 3 Ῥ]υγ. Σ ἃοζ. ἱπᾶϊο. τηΐά. 

οὗ κομίζω, “ ἰο ἰαῖε ὩΡ απᾶ φαττῳ ατσαν." ΤῊΘ τοϊδάϊθ ἤογθ ἀθηοίθβ 
(δὲ ΤΠΘΥ ὈΟΥΘ [ῃ6 σοά 9 (Π6ῚΓ οὐ ΠΟΙΊ65, δᾶ ἀϊὰᾷ (5 τ ἢ Κὶπὰ- 
'γ 1Θοἰϊπρϑ ; ζαΐ. κομέσω : 1 δΔοτ. ἐκόμισα : 1 ΔΟΥ. τηϊά. ἐκομισάμην. 

Μείδησεν, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοηὶς ἴοΓ ἐμείδησεν, 8 5ἰπρ. 1 δοΥ. ἱπάϊο. 

ἴπινε 696. νοὶ. οἵ μευδάω, ““ἰο δηιῖϊο ;)" ἴαϊ. μειδήσω.: 1 δογ. ἐμείδησα. 
ἐῃ ΜΜΒΙΟΗ ἔθηβθ ΗΘΠΙΘΥ ΔΙ νΤΥ5 Ὁ565 1{.---ΟὈΓΏραγ6 ἐμ8 ϑδηβουιῦ 8- πε, 
ἀηα ἘΠπρὶ ἢ 6- τις. (Ροίί, Εἰψηι. Ἐρυβοῖ,» ἱ., 206.) 

Κύπελλον, ουὅ, τό, ““α οὩ»," “α ροδίεί.᾽"" ΒΙΓΙΟΙ͂Υ βρθακ- 
ἴλπε 596. ἴῃ, ἃ αἰγηϊπαςν6 ἴτοτη κύπη, “ α κοῖε,)) ““α ζκοϊϊοιο.᾽" ; 

Ἐνδέξια, ἀοουβ. ῬΙΌΓ. πϑαΐ. οὗ ἐνδέξιος, α, ον, υβεἃ δάἀνετο- 

ἴανε ὅ97. τ ]1γ..-- το ἐν δηὰ δέξιος. (Οὐπδοὶ! ποίθ.) 
Οἰνοχόει, Ἐ!ρὶα ἀπὰ Ιοηΐο ἔοσ φνοχόει, ἴῃ6 δυστηθπέ Ὀδίηρ - 

ἴανε 598. πτορροὰ, 3 βίηρ. ἱπωροτέ, ἱπάϊο, ρὲ. οἵ οἰνοχοέω, “0 Ῥοιιν 
Ὁμὲ τοἴπε ΤῸΓ αγίηκίηρ ᾽) ἴαΐ. οἰνοχοήσω. ἨἩΟΙΏΘΥ ΘἰΒθυνΠΘΥΘ 0565 
ἐῳνοχόει, χὶϊῃ ἀουθ]θ δυσεωθηΐ. (ἢ, ἱν., 8.) 

Νέκταρ, ἄρος, τό, ““ πεοίατ,᾽" 186 ἀτίκ οὗ 16 ρσοᾶβ, ἃ5 διηθγοβία 

ὑγὰβ {Ποῦ (004, δοοοτάϊηρ το Ηοιηου, Ηδβίοᾶ, πὰ Ρίπᾶδγ; ψὩ16 ἰπ 

ἈΠοηαῆ (16) δηὰ ϑάρρῇο, προΐδγ ἰβ8 {ῃοὶγ ἑοοὰ δηὰ διιθγοβία [ΠΏ 6 ΙΓ 

ἅτίηκ. (Οσοπβα Μείπεζο, Οοπι. Ῥγαρηι., 1ἰϊ., Ρ. 198.) ἩΗοτηοτ 8 
πδοίΐδυ 15 τϑὰ (ἐρυθρόν), πᾷ ρΡουγαά ουξ Π| τῦῖπθ, δπᾶ, ΚΘ ἴξ, ἀγὰπκ 

τηϊχοᾶ. Αἱ ἃ Ἰδίϑυ ροτὶοᾶ, [ῃ6 ἴθυπι δοαυϊγθά Θβρθοῖδ ΠΥ {Π6 ποίϊοη 
οἵ Ττᾶσυᾶῃοθ.---ἘΠΒΈΔΗΥ ἀογνϑα τότ νε- (Ὁ νη-, “ ποῖ᾽ δῃὰ κτείνω 

(τδᾶϊσδ] κτάω), ““ἐο Κἰϊ],, δηὰ 50, βίγι θῖν, ΚΘ διηθτοβία, 8 εὐϊκὲν 

σία; Ὀὰΐ {15 ΘΙΥΤΩΟΪΟΡΎ 15 ὙΘΙῪ ἀουδίι]. Ῥοίξ ἀθάμοθβ ἴὲ ἔγοξη 
νέκ-ταρ, ΘοἸηρδτίηρ νεκ- ἢ 1ῃη6 Τιαἰίη πεο-επι, ἃπὰ τα κίηρ' [26 ἔθυτω 
τηθδῇ πεέοέηι εἤωρίεπα. ΤῊ Ϊΐβ, ΠΟΥΘΥ͂ΘΥ, ἰ8 ΤΑΙΠΘΥ ὙΥΟΥΒΘ 188 Πὶ 
οἰμοσ. (Εἰψπιοὶ. Ἐογϑβεῖι., 1.) 228.) ' 

Κρατῆρος, Ἑρὶςο ἀηὰ Ιοηΐο ἴοΥ κρατήρ, ἤρος, ὅν “ α πιΐχεν,," Ἐρὶο δῃὰ 



ῃ 

Ἴλκε θ08. 

. 585 ΒΟΜΕΒΙΟ ΘΙ ΟΞΒΑΒΥ. 

. 1ήπε 598-603, 
Ἰοπὶς ἔογπι κρητήρ, ἤρος.--- ΕὙΟτΤη κεράννυμι, “ ἰο ταῖχ." (ΟοπΒῸ ποία 
9η ᾿ἰπ6 470.) 

᾿Αφύσσων, ποτη. 5ἰηδσ. τηᾶ86. ῬΓ65. ρατί. δοῖ. οἵ ἀφύσσω, ““ἰο ἄγατο,᾽" 

βδϊα οἵ Πα ϊάβ τ Κθη πὶ 15 ὑΥ ΔΎ ΓΓΌΤ᾿ ἃ ἸΔΥΡΟΥ γὙ6556] ᾿ἰπίο ἃ ΞΙΊΔΙΕΥ; 
85 ἴῃ [Π6 Ργθβθηΐ οᾶ56 1Π6 τηϊχϑᾶ οὐ ἀΠαΐθα προίδυ 15 ἔα Κθὴ ἔγοτῃ 1ῃ 6 

ΟΥΑΐΘΥ, ὙΠ ἢ ἃ 5Π18}} ἰ8]6 ΟΥ ΙΡΡΕΙ, δή ρουτϑα ἱπίο {6 ἀγ!Π Κη Κ᾽ 

ΘΌΡ5. ΕὙΘΤΥ {Πὶπρ ΠΘΙΘ 15 ἴῃ δοοογάδησθ ὑ] ἢ Ὠυτηδη ΘὈβίοτηβ : {Π 6 

ΠΘΟΙΔΓ 15 ἀΠΠυΐθα, 85 Ὑ]Π6 ΘΘΠΘΙΓΔΙΠΥ͂ νγὰ85, δπὰ ἰΐ 15 ἴπθη αϊρρεᾶ ουὐΐ 
ἰηΐο 605, 85 νγὰβ ἔῃ 6 σΟΙΏ ΠΟ Ουβίομπῃ αἵ Θηΐθυίδἰ πη θηΐβ. 

"Ασὄεστος, ον, Δηα 4150 7, ον, “ ἹἸἹπεχιπριϑηαῦε,,) ἴγότὰ ἀ, 

»τῖυ., ἀπ σθέννυμι, “ἰο ετἰϊπιριιῖ5ἢ..᾽) ἨΟΙΊΘΥ 1565 [86 ἴθ τη 
ΒΘΓΘ ἴῃ ἃ Τηθίϑ ΠΟΥ δ] 56Π56, 85 ἐπεϊες55, σεαβεῖδ5 5 

᾿Ἐνῶρτο, ὃ 5Βἴησ. Ερὶο βυποοραίβαἃ 2. 801. τηϊᾶ. οὗ ἐνόρνυμι, ““1ο 

χνε 599. 

“αγόοιῖιδε ;," (αἴ. ἐνόρσω : 1 801. ἐνῶρσα ---ΤΠ|8 416 ἐνόρνυμαι, ““ἰο ατοιιδὲ 
Ομ δἾ5 5210) ““ἰο ατῖδε ;," Ὧ ΔΟΥ. τηϊά. ἐνώρμην, ἐνῶρσο, ἐνῶρτο, ὅτα., ῸΥ 
ἐνωρόμην, ἐνώρεσο, ἐνώρετο, ὅτ6.----ΕἼοτῃ ἐν πὰ ὄρνυμι. 

Μακάρεσσι, Ἐίο πὰ ΙΟΠΪΟ [ῸΥ μάκαρσι, ἀαΐϊ. Ρ]0Γ. οὗ μάκαρ, ἀαρος, 
ἐἐῤοπϑεῖ,᾽" “ΠαΡΡΥ ;)) ΒΊΤΙΟΙΥ βρθακίησ, ἀπ δρίεπδὲ οὗ 6 σοάβ, γῆ 
Δ1Θ σΟηΞίΔΗΙΥ Ο8]16ἃ μάκαρες ϑεοί ἴῃ ἩΟΙΊΘΥ ἃπὰ Ἠδβιοά, 'π ορροϑὶ- 
ἋἸοη 10 τιογίαϊ Τηθη ; 50 {παᾶΐ 115 {τπ|6 ποίΐοῃ 18 οὗ δυϑυδβίϊηρ ἀπὰ 
ὨΘΑΥΘΗΪΥ 1155. Ὑ θη βαϊά οὔ τηθη, ἰζ ἰηἀϊσαΐαβ [86 μἰρῃδϑί ἄθστθα 
οὗ Βυϊηδῃ ΠΔΡΡΙΠΕ6Β5. τὐϑεῦς 

Ποιπνύοντα, δου. βίπσ. Τη856. ΡΓ65. ρΡαγί. δοῖ. οὗ ποιπνύω, 
ΒΕΓΘΕΥ, ““ ἐο δίοιν,,)") “»μ}},,) “δὲ οἱέ οἵ ὀγεαίῆ,,᾽ ἴτοτὴ μαβίθ 

ΟΥ δχϑυίίοη ; ΘΠ, ἴῃ βΈΠΘΙΊΑΙ, “0 παδίετι,᾽" “ἤαττῳ," “ διιδεῖϊε." 
(Οοηβυϊὶ ποίθ.)--ννοί ἤγοτη πονέω, Ὀὰπὲ Τοττηθα Ὀγ τϑαπρ!ϊοαίίοη ἔΤΌΤη 
πνέω, πέπνυμαι, {ὺ|κ παιπάλλω ἴτοτη πάλλω, παιφάσσω ἴτοτη ΦΑ- (φάος), 

ποιφύσσω ἴτοτη φυσάω, ἀπ ΠΕΠΟΘ [5 ΟΥ̓ΘΊΠΑΙ 5᾽ σηϊβοδίϊοη. 
Ἴχνε 602. Δαίνυντ᾽, κ- τ. Δ. Οὐοπβυϊέ Ππ6 468. 

Φόρμιγγος, 56ῃ. 5ῖπα. ΟΥ̓ φόρμιγξ, 1γγος, ἧ, “α ἵψγε," “ἃ 
Ῥλοτπιῖπα,." ἃ Βρθοῖββ οὗ οἰδσα ΟΥ 'Υ16, ἘΠ6 οἹᾶδβί βίτπσϑὰ 

ἰηβίτατηθηϊ οὗ [η6 ατσθεῖκ θατάβ, οἴξθη οσουττίπσ ἴῃ ΗΌΙΊΘΓ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 

85 ἴπ6 ᾿πβίγυτηθηΐ οὗ ΑΡΟ]]ο.--- ΘΕ  ΟΥ βρθακίησ, ἴδ 15 1Π6 ροτγίαδίε 

οἰἴματα, ἤγοι φέρω, φορέω, φόριμος, ὈδοδΒ6 ἰδ νγᾶ8 οδττῖθα οἢ ἴδῃ6 

ΒΠΟΌ]ΔΘΥ ὈΥ̓͂ ἃ ΞίΤΔΡ ΟΥ ὈΕΪξ. 

Περικαλλέος, Ἐ]ρία πᾷ Ιοπὶς [Ὁ περικαλλοῦς, δ6ῃ. 5ἰη5. ἔθη. οἵ 
περικαλλής, ἕς, “σεν ὑεαμε[ιὶ.᾽"---ΕὙότα περί, ἴῃ 115 5ιγθησιθηΐης 
56Π56, “τόσῳ, δπὰ κάλλος, “" δεαιίψ.᾽" 

Ἔχε, 8 5ίησ. ἱπηροσγῖ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἔχω, “ ἐο λοϊά," ὅχκο., ἘτῚς δὰ 
[οηὶς [ῸΥ εἶχε, (ῃ6 δυρστηθηΐ θοίηρ ἀτορροά. 

1χνε 000. 
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Τήπε 604-808. 

Μουσάων, Ἐρὶς ἀπά Ιοηἷσ ἴῸΓ μουσῶν, σ6π. ρ'αι ΟΥ̓ μοῦσα, 
ἴανε 604. ῆς, ἧ, “α Μιιδε."-- ΠΥΟΌΔΌΪΥ ἔγοτα 6 γαίσαὶ μάω, “0 

5εεῖ οἱέ,᾽" “ἰο ἐπυεπὶ,,") (8 Μυβ65 θϑίπρ ΓΊΘΓΟΙΥ ρδγβοηὶ Ποδίίοηβ οἱ 
1Π6 ἱπνθηϊνθ ροΟυγοΥ5 οὗ {68 τηϊπᾶ. 

ἴλειδον, Ἐρὶς ἀπᾷ Ιοηΐο [Ὸγ ἤειδον, 8 ΡΙΌΓ. ᾿τροτῖ, ἰπᾶϊο. δοῖ. οἵ ἀεΐ 
δω, “10 εἴπρ." Οὐοηβυ! ΠΠ9 1. 

ὌὈπέ, ἀαΐ. 5βίησ. οὗ ὄψ, ὀπός, ἡ, “ἰδὲ πυοῖσε."---Ἔτοτη (ἔπω), ἔπος, εἰ- 

πεῖν. 

᾿Αμειθόμενα:, ποπη. ὈΪΌΓ. ἔδτη. Ργ68. ραγέ. τηϊὰ. οὔ ἀμείδϑω. ΟὈπβαὶ 
{{π8 84. 

ἐπ ῶς Κατέδυ, 8 βἴησ. 2. 80γ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ καταδύνω ΟΥ̓ καταδίω 
“ ΟΟμΒ501 8 Ππ6 592. 

Φάος, εος, τό, “ Πἰσὴϊ,᾽) ΤΟΥ νν ]οἢ νν μάν αἰβὸ {ῃ6 σοηϊγδοϊθα φῶς, 

φωτός, ἃπὰ ῃ6η ταβοϊνβὰ ἰῇ ποπι. ἀπα δδοῦβ. φόως : ΡΪ0Γ. φάεα, ΤΆΤΟΪΧ 

φῶτα..---- ΠΟΓΊΘΥ 565 φάος ἀπά φόως, ΠΘΥΘΥΙ φῶς, ἀπὰ [ὈΥΠῚ5 {Π6 ΟὈ]]ιῸ 
685685 ἵτοτη φάος ΟΠἸΥ. ῬΡΙπάδΥ Πᾶ5 ΟΠ]Υ φάος, ἀπά 50 1Π|6 ἱταρσῖο υυτῖ- 

ἴΘΥ5 ΔΙ πηοϑί ΔΙΑ 5 ἴῃ ΠΥΤΙΟ5, νγ ἢ ]]6 ἴῃ ἀϊδοσιθ (ΠΘΥ μᾶν 6 θοίἢ φάος 

ἃπὰ φῶς, ὙΠΘΓΘᾶ5 φῶς Δ]0Π6 15 864 ἴπ ΑἸ ΡΓΟΒ6.--- ΕἼΤ φάω, ““ἐο 

ϑ[ιῖηιο,,") ““ἰο δὲ ῥὑτὶρ].᾽" Σ 

Ἠελίοιο, Ἐξρὶς ἀπά Ιοπὶς [ῸΓ ἡλίου, σ6η. βίης. οἵ ἥλιος, ου, ὁ, “ ἰἂε 

8." Οὐοηβυϊ Π1π6 592. : 

Κακκείοντες, ποτη. ΡΙυγ. Ερὶο [ῸΓ κατακείοντες, ρΥγ68. ρᾶτί. οἵ 
ἴαπε θ06. κατακείω, ἀφδβίἀοτάϊς᾽ γ6 ΤΌΥΠῚ οὗἩ κατάκειμαι, “ἰο τοϊδὴ ἰο ἰὼ 

ἄοιση,,) ἀπ ὨθποΘ ““ἰο ἱπίεπα ἰο ἴΐε ἀοιση,᾽" ““ἴπ ογᾶεν ἰο ἰΐε ἀοιοη.᾽" - 

ΕΎοΙη κατά ἀπά κείω, Ἐρὶς ἀδβίἀδγαίϊνθ ἔγοτη κεῖμαι. 

Ἔδθαν. Οοηβαὶξ Πἰπ6 391. 

Οἰκόνδε, ροδίϊο ΤΌΥΠῚ ΤῸΓ οἴκαδε. Οοπβαυϊ ΕΧΟυΓΒαΒ ν. ᾿. 427. 

τῆ 607. Ἤχι, Ερὶο ἴτ᾽ ἦ, αὐἀὐνθυὺ ““ τολεγα.᾽ 
ἸΠερικλυτός, ἤ, ὄν, “}απιοιι5,᾽ “ τεποισπεά.,") ΒΙΓΙΟΟΙΥ, “ ἀεατὰ οἔ αἱ! 

ατοιιπά."--ΕἼτοτη περί, “ ατοιπᾶ,᾽" ἃπὰ κλυτός, “ πεατά οὐ," ΜΈΪΟΘΗ 1451 

ἤτοι κλύω, “ἰο ἢεαγ.᾽" 

᾿Αμφιγυήεις, ὁ, Ἡοτηστῖὶς Θρί (θὲ οὗ ὙΌ]σδη, “ ἀε ἐλαὲ λαὶ 5 ἦπ Ῥοίὴ 

ἰερσς,, ““Ἰαπιε οὗ δοιῇ ἱερ 5." -- Ἔτοια ἀμφί, “ ατοιιπά,᾽" ἀπ γυεός, ““ἴαηιε." 

Νοῖ ἴτοτῃ γυῖον, “ α ἰϊπιδ.᾽" 
Ἰδυίῃσι, ἘΠὶο πᾶ Ιοπίο [0 εἰδυίαις, ἀαΐ. Ρ]αΥ. ἔδτη. Ῥαγί. οὐ 

ἴχνε θ08. οἶδα : 5, εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδώς οὐ εἰδός. Α58 τορατὰβ τη 

τουτηϊπδίίοπβ οὗ 1Π6 πραΐθυ -ώς δηά -ὄς, οοῆβυ Απέλοπ . επίαγσεσ 

Οτεεῖκ Οταπιπαγ, Ὁ. 153. 

Πραπίδεσσιν, ΕΡὶο ἀπὰ Ιοηΐο [Ὁτ πράπισιν, ἀαϊ. ΡΙαγ. οἵ πραπίδες, αἱ 
βίτί σαν, “ ἐλε πιϊάγ τῇ," “ τλε ἀϊαρλτασηι" (ΘψαϊναἸοπὶ ἴο φρ’ ες) ; πὰ 
βἶποϑ 1ῃϊ5 νγὰβ ἀδοιηδὰ [ῃ6 βϑαΐ οὔ 186 υπάογβίαπαϊηρ, ΠΘΥ ὁ υΌδΥ 

ΠηΡ 



590 ἨἩΟΜΈΕΈΚΒΙΟ ΘΙΟΞΒΑΚΥ. 

Βοοΐζ ἃ. [πὲ θ08--ῷ. 

ΗΚ6 φρένες, “τς ταιἀογοίαπάϊηρ,᾽) “ πυϊπά,᾽"" “δ κι], ὅχο.---- ῬΥΟΌΔΌΙΚ 

ττοτὰ φράζω, φρήν. 
Ὅν, δου. βίηρ. πϑαΐ. οὗ [Π6 Ῥοββθββίῦθ ργοπουη ὅς, ἦ, ὅν, 

ἴανε θ09. Ἐρὶο τσ ἑός, ἑή, ἑόν, ὙΨΪΟΙ Ια5: 18 ΤΏΟΥΘ 508] ἰη ΗἩΟΙΊΘΥ 

Ἤϊε. Οὐομβαϊδ 11π6 47. 

Αστεροπητής. ΟὐΟμΠΒαΪ Π1π6 580. : 
Ἔνθα, τοϊαΐϊν δᾶάνθυρ ΤῸΥ ὅθε, ““τολετε.᾽"---Ιη [ῃ6 5αυσοθθϑά- 

ΓχνῈ 610. τπρ Π1Π6, ΠΟΥΨΕΥΘΥ, ἴξ ΟΟΘΌΓΒ 85 [6 Ἰη6Γ8 δάγθιῦ οἵ ΡΙ866, 
κε μιογε,,) “ ἤετε,᾽" {ΚΘ 1Π6 Τιαΐίη λΐο, ἐδὶ.---ἘΎόΤα ἐν. 

Κοιμᾶθ᾽, ἙΡίο ἀπά Ιοπὶο [ῸΓ ἐκοιμᾶτο, 8 5βίηρ. ἱπηρογῇ. ἱπάϊο. γηϊά. οὗἁ 
κοιμάω, “ ἐο ἰμϊϊ οΥ Πιιϑῖ, ἐο 5166," “10 ριιὲ ἐο 5ἴδερ ;)) [αἴ. κοιμήσω : ἴῃ 
{Π6 τἀ ἀ]6, ““ἐο [16 ἀοιση,," 1. 6., ἴο ρῃξ ΟὨΘ᾽5 5617 ἴο 5166ρ, ἴο σῸ ἴο 
τοβί.- --αἀκίῃ ἴο κεῖμαι, “0 ἴΐ6 ἄοιρη ;)) κῶμα, “ ἄδερ 5ἴθθρ ;" ἂπὰ 1Π6 
Τιαἴϊη ομηιδο, οἰιδο. 

Ἱκάνοι, 8 5]η8. ΡΓ65. ορί. οὗ ἱκάνω, “ἐο σοηιο." ΟὐΟηβυὶῦ Πἰπ6 254. 
Καθεῦδ᾽, Ερὶς δηᾶ Ιοηϊο ἴ0Υ ἐκάθευδε, 8 βίηρ. ἱτηροτῖ. ἱπά!]ς 
δοῖ. οἵ καθεύδω, “ ἐο ἰΔδ6 ἀοιση ἰο τεροδ56᾽" (ἙΟηΒ0}} ποίθ) ; αΐ. 

καθευδήσω .--- ΤῊ Αἰτο ΤὈΥπη5 οὗἩ 1Π6 ἱτηρουίθοίς το ἐκάθευδον ἀηὰ 

καθηῦδον. Ἵ 

ΤΧΝΕΘΙ1. 

ΒΘΟΟΚΊΎΕΙΓ 

Ἱπποκορυσταῖ, ποΙη. ΡΪυΓ. οὗ ἑπποκορυστής, οὔ, ὁ, ““οἠξ τοῖο 

ἤρλιβ ατπιοά ἤγομι α ολατῖοι ;,) 1ἸΓΘΓΔΙ]Υ, ““οπ6 τοῖο αΥπιβ ΟΥ̓ 
ἐφιιῖρ8 Πογδε5."--- ΕΎ ΘΟ ἵππος δπᾶ κορύσσω, “ἐο αγηι," ““ἰ0 ἐφιιΐρ." 
(Οοπϑβαϊῦ ποίθ.) 

Εδον, Ε)ρίο δπὰ Ιοηΐο ἔου ηὖδον, 8 ΡΙΌΓ. ἱτηροτῇ. ἱπαϊο. δοῖ. οὗ 
εὕδω, ““ἰο 8166} ;" ζαῖ. εὑδήσω .----ἰ ΤῊ τοοῦ 15 1Π6 ΒΔΙΩη6 ἃ5 {παΐ 

οἵ ἰαύω, ἀωτέω, ἩδΔΙΏΘΙΥ, ἄω, ἄημι, αὔω, “ἐο δγεαιϊἦι.᾽" 

Παννύχιοι, ΠΟΙΏ. Ρ]͵, τη856. οὗ παννύχιος, α, ον, ἀπ 8150 ος, ον, 

“ἐ ἀιτίηρ {ἰδ τὐἰιοῖε πῖρ λέ, “ αἱ πῖρλὲ ἰοηρ."--- Ὑότη πᾶς, ἀπά νύξ, “ ἐδιε 
πῖρλι." 

Ἔχε, Ἐρὶο δπᾶ Ιοηὶο [ῸΥ εἶχε, 8 βίην. ᾿πηροσῦ, ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἔχω. 
Νήδυμος, ον, “ δισεεί,," ““γε[γεδ)ϊηρ.᾽" ἘἙῸΓ ἃ ἀϊβουββίοη σϑὶατῖνθ ἴοὸ 

(15. ἴθυπι, σοηβ} Βαϊ Δ Π᾿5 1, επτίοριι5, ἢ. 414, εἄ. ΕἸϊδλαζε. ΤῊΘ 

αἸΠΠΟΟΠΟΥ 15. 1818, 1παΐ, 1 ννο ἀθάμποθ νήδυμος, ἃ5 τηοβί 40, ἤτοτῃ ἡδύς, 

δηα [Ό]]ονν αἵ {Π6 βδῇη8 {1π|6 {Π6 ΔηΔΙΟΡῪ οὗἩ [Π6 Ἰαησύααρθ, {Π6 ντογὰ 

οὐρῃΐ ἴο τηθ8ῃ “πο βισεεί,᾽" ἀηᾷὰ ὃὉ6 ἀογὶγθα “ΠΌΤ νη, “" ποί,᾽) δπὰ ἡδύς. 

Βυϊί πιά πη ἱπο]η65 ἰο 1Π6 ορίπίοη {πὶ ΓΤ νήδυμος δηὰ νήδυμον, 

ΜΏΘΥΘΥΘΙ ΠΥ ΟΟΟῸΓ ἰῃ {Π6 Ηοτηρτῖο ἰοχί, ννα ουρηϊΐ ἴο τϑδαᾶ ἥδυμος 
ἀπηἃ ἥδυμοιν Νόοιν, ἃ8 ὥδυμο; γγὰβ ΘΗ 164 ἴο {π6 ἀἰρσατηπηα, ξήδυμος, 

[λχΝῈ]. 

11 ΝῈ ὥ. 
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Βοοῖΐ ἃ. {ἀπὲ 2-1ὶ. 
50 Αἰ ΒΙΘΌΪΕΥ 88 10 ἰδίῃ σου ΡΟΒΒΙὈΙΥ ΟΟΟΌΓ; δηὰ θύϑθὴ ψγνἤθη 1ῃ6 

ἀϊσατητηα μαὰ ἀἰδαρροαγθὰ ἔγομῃ 1ῃ6 Ἰδησίασο, [ῃ6 Πἰαϊυβ ν»μἱοῖ τῃ θα 
ΟΘΟΌΓΓΘΩ͂ νγᾶ5 δἱ ἢγβί ἰοϊθγαΐίθα ὈΥ {8:8 ϑᾶγ οἵ 186 τῃαρβοάϊβί ; ὑν ἢ 119 
ὙΠΘΥΘΥΘΥ 1Π6 ν ἐφελκυστικόν σου]Ἱὰ Ὀ6 ἱπίτοἀασαά, ἃ5 ἰῃ Δία δ᾽ οὐκ ἔχε 

ἤδυμος ὕπνος, ἴῃ ἸΔίοΥ τϑοϊ [6 5 ἀϊὰ ποῖ Βογαρ!θ ἴο βοῆθη 16 Ηίαίυ 

ἴῃ 115 παίυγαὶ ΔΉΠΟΥ ; ἰΠΘΥ͂ ΞΡΟΚΘ ἰΐ ἐχενήδυμος. ΑἹ ἃ ᾿ἸαΐοΥ Ροτὶοά 
ρσαΐη, ΠΘη 1186 οΪα δὐ͵θοίν ἥδυμος νγ8 ΠΟ ἸΟΠΡΈΥ ἴῃ σΟΙηΠηΟΠ 186, 

πη 1ἴΠ6 ΘΔΓ ΚΠΟῪ ποῖ ΠΟΥ ἴο βθραγαΐίθ {6 στογὰβ ἴῃ 1ῃ6 Ηοιπηδσῖς 
Ράββαρϑβ, γί Γ ἔχε νήδυμος ΟΥ̓ ἔχεν ἥδυμος, 1Π6 ΘΥΤΟΓ οἵ υδίηρ νή- 
δυμος ἴοτ ἥδυμος ΘΑ51Π1Υ ΔΥΟΒΘ. 

Μερμήριζε, Ἑξρὶς ἀπά Ιοῃΐο [ὉΥ ἐμερμήριζε, 8 βίη. ἱπηροτῇ. ἰῃ- 
ἀϊο.᾿ οὗ μερμηρίζω, ““ἰο Ῥοπάεγ,᾽" “1Ἰο δὲ {μὶϊ 9. εατε5,᾽" ἄα.; 

[αΐϊ. μερμηρίξω..---ΕὙοΤὴ μέρμηρα, ἡ, ΡῬορίϊο ΘΟ]! Δί ΓΔ] ἔοττη οὗ μέριμνα, 
ὁ φαγε,Ἶ) “ ἐγοιιὖϊ6.᾽" 

11νῈ 4. Πολέας. Οοηβαϊὲ θΟΟΚ ἱ., π6 559. 

Οὗλον, ἀοουβ. βίησ. πιᾶβο. οὐ οὖλος, ἡ, ον, “γετηϊεΐοιδ, 

ἶμνε θ. κι ϑᾳῃρίω.» Ἐρίο δἀϊθοίίνβ, ἵτοτῃ ὀλῶ, ὄλλυμε, “1ο ἀεϑίτον."» 
ΑΠΟΙΠΘΥ [ΌΓΓῚ 15 ὀλοός, οὗ ΤΓδαιθηΐ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ ἰῃ θοΐῃ ΗΟΓΊΘΥ δηὰ 

Ἠδεβίοά. : 

Ὄνειρον, ἀοουβ. 5ίηρ. οὗ ὄνειρος, ουὅ, ὁ, “ α ἀγεαηι.," 'ΤῊΘ ΡΙΌΓΑΙ ἰ5 
ΞΌΔΙΪΥ 186 ᾿ΥΘΡΌΪΑΓ ΤΌΓΠ. ὀνείρατα. 

1λνὲ 7. Καί μιν φωνήσας, κ. τ. Δ. ΟὈπΒ0] ΒΟΟΚ 1., 1π6 20]. 

Βάσκε, ὦ βίη. ΡΓ68. ἱτηρου, οὗ δὴ οὐθβοϊείθ ἔοστα βάσκω, “ἰο 
[μΝῈ 8. δ0," ακίπ ἴο βιδάζω, βαίνω. (Οοπδυ ποΐ8.) Ῥοῖξ δοιηραγαβ 

βάσκειν “ἰϊπ 1Π6 ϑδηβουι σαίϊδἠίδλλ, [06 σομηθίπαίίοη ἐδλλ σοΥτθ- 
Βροπάϊηρ ἴο σκ, σχ. (Εἰψηιοὶ. ογβεῖι., 1., 169.) 

Ἴθι, ἃ βίη. ΡΥ68. ἱπῆρϑυ. οἵ εἶμι, ““ἐο ρο.᾽ 
Θοάς. Οοηβυϊξ θΟΟΚ ὶἱ., ᾿ἰπ6 12. 

᾿Ατρεκέως, δάνοτῦ, “ἐγμῖν." -- ΕἸ ἀτρεκής, “ δἰνϊειϊῳ ΠΩ 

ἴανε 10. ἃ. τεαῖ," “οοτίαϊη." ΤῊΪΒ ΙΔ [6 Υ νγογὰ δπὰ 118 ἀθυϊγαϊνθβ 

ΔΘ ΤΑΥΘ ἰη Αἰτὶς, ἐπΠοῦρσῃ ΕτΙρΙ 465 μα5 ᾿ξ ΟΠ66 ΟΥ̓ ὑσῖςο, ἀκριθής Ὀ6- 

της υϑαᾶ ἰπβίθδά. 
Αγορευέμεν, Ἐρῖο, Ποτῖς, ἀηἃ ΖΞ 0] ΤῸ ἀγορεύειν. ἘΑΥ]]οβὲ ΤΟΥτη 

ἀγορευέμεναι. 
Ἐπιτέλλω, 1 5Βίησ. Ρτ65. ἱπᾶϊς. δοί. οὗ ἐπειτέλλω, “ ἐο ἐη)οῖη." 141 

ΘΙΔΠΥ, “ ἕο Ῥιεὶ τροτι," ἸΘΠΟΒ “ ἐο ἰαψ ̓ ροη,᾿ “ἰο ἐπ)οῖτι ;" [αϊ. ἐπιτελῶ 

---τοῖ ἐπί δηᾶ τέλλω. 

Θωρῆξαι, ἱ 80Υ. ἰηΐ, δοῖ. οἵ ϑωρήσσω, “ἰο αγηι ;)" ΕΤΌΡΘΙΥ, 

[χνῈ 11. ἰο αττι τοὶ(ἢ, α ὀγεαδί-ρίαίε ΟΥ̓ σιῖταϑ8 ;," Γαΐ. ϑωρήξω.--- ΕἸοπι 

ϑώρηξ, Τοηΐς ἀπά Ἐρὶς ἴογ ϑώραξ, “α εμῖτα55," ἄο. 

Καρηκομόωντας, δοοαβ. Ρίυγ. Ἐρὶο ΙΘησίῃθηθα ΓΌΥΓῚ ΤῸ καρηκομῶν- 

1χνὲ 3. 



δὅθς Φ΄Ξ΄ ΠἸΟΜΕΒΙΟ ΟΙΟΞΒΑΚΥ. 

Βοοῖκ ἃ. [7πε 11--20. 

τας, ῬΥ6Β. Ραγΐ. οὗ ἃ Ξυρροββᾶ ἴθστη καοηκομάω, ““ἰο παῦε ἰοπρ παὶτ,Ἶ 
“10 ἰεὲ ἐδιε Παιγ φσύοισ ἰοηρ." ΑΒ ἴΏ6ΥΘ 15 ΠῸ 5ΌΘΝ 1ΌΤΤῚ 85 καρηκομάω 
ἴῃ 056, ΒΟΙῺ6 ἐπῖηκ (Παΐ (πη6 νγογὰ ουσῃΐξ ἴο θ6 υυυ]τέθη ἀϊυϊδίπι, πδτη6- 

ἸΥ, κάρη κομάω, κάρη κομῶντες, ὅχο.---ἘΤοτη κάρη, ἘΡΙς ἀπά ΤΙοπὶς [ῸΥ 

κάρα, “(κε πεαά," πὰ κομάω, “ἰο οπεγίδἢ ἰοηρ λαϊγ,"" “ἰο Ππαῦε Ἰοὴ δ 

δαῖτ." 
Πανσυδίῃ, ἀν ΘΥΌ, ““τοίἐἢ αἷϊ ἐπεγρν,," “αὐτῆι αἷὶ ογιε᾿ 5 τυϊρλὲ," 

ἴαπε 13. ἄο.---ΕἼοτὴ πᾶς ἀη σεύω, “1ο τιγρα οπ,᾽ ““ἰο ἀτῖυε.".--ϑιτῖοῖ- 

1γ, (η6 ἀδῖῖνθ τοῦ ἃ ποὰῃ πανσυδίη, ποῖ ἴῃ 056, ἔγοτη ὙΠ Οἢ, α͵βο, νγ6 

Πᾶνθ 1Π6 δοσυβδίϊνθ πανσυδίην ΟΥ πασσυδίην, ἴῃ 5ᾶτη6 5᾿᾽σηϊΠοδίίοη. 

(4.ο1., Ε]ιοά., 1ἰϊ., 195.) 
Ἑὐρυάγυιαν, ἃσουΒ. Βίησ. ἴδ. οὗ εὐρυάγυιος, α, ον, “ ιυυἱάε- δἰτεείεά," 

κε δλ ἢ τοῖο, τοοπιῃ βίγεεὶβ,᾽) ἂἃῃθ Ἡομηθυὶο δρὶΠπϑὲ ΤῸΓ στϑαΐ οἴ{168 ; 85, 

ἴῃ {Π15 6856, οὗἩ ΤΤΟΥ.---ἘἼὙΌΤη εὐρύς ἃπα ἀγυία, “ α 5ἰτεεὶ,᾽" ““α τσαγ." 

᾿Αμφίς, 5: ΤΟΥ 1η6 βᾶῖηθ ἢ ἀμφὲ, ΚΘ μεχρίς πιὰ μεχρί, 

1λνε 18. μαι ΤΩΟΒΕΙΥ͂ 568 85 δὴ δᾶγβ, ““ατγοιπαᾶ,᾽" “ αἷϊ αγοιιπά." 
(σοηβαϊξ ποῖϑ.) ᾿ 

Φράζονται, 8. ὈΓῈΓ. ΡΓ65. ἱπάϊδ. τηϊᾶ. οὐ φράζω, “ἰο 5ρεαξ :" 
ἴαχε 14. ἴῃ {Π6 τηΐάα]6, ““ ἐο ἀεἰϊδεταΐε,,)" ἱ. ε., ἴο ΞΡΘᾺΚ ἴο ΟΥ̓́ ἢ ΟΠ Θ᾽ 5 

ΒοΙΓ; ἢιΐ. φράσω : 1 ΔΟΥ. ἔφρασα. 
᾿Ἐπέγναμψεν. Οοηβαϊί ὈΟΟΚ 1., 11π6 5669, ἐπιγνάμψασα. 

: Κήδεα, ποΙη. Ρ]ΌΓ. οἵ κῆδος, εος, τό, “ἐτοιδῖε;" το Ἰἰΐθι 

ἦλνε 16. ΔΙΙΥ, “φατε, “ σοποετη." " ---ἈκἙΚίη ἴο κήδω, “ἰο τιαζε απτῖοιις,᾽"" 

“00 ἐγοιδίε.᾽" 

Ἐφῆπται, 8 βίην. Ρεοσγί. πάϊς. οὐ ἐφάπτομαι, “ἰο δὲ ἰμμιπ ΟΌΕΥ,,)) “ἰο 
ἐπιρεηα οὐετν." ἨἩΟΙΏΘΥ ἢᾶ5 ΟἿΪΥ ἐφάπτομαι (ποΐ ἐφάπτω), ἀπά {Π18 
ΟΠΪΥ͂ ἴῃ {Π6 8 5βίησ. ρογῖ. δπὰ ρ᾽αρογί. ἐφῆπται, ἐφῆπτο.----ΕἼΟΓΩ ἐπί ἀπᾷ 

ἅπτομαι, “ἰο δὲ σοππεοίεα ΟΥ̓ Γαβίεπεά ἰο.᾽" ν 
Ακουσεν, Ἐρὶς δἃπά Ιοηϊς [ῸΥ ἤκουσεν, 8 5Β'ηρ. 1 80Υ. ἰπᾶϊα 

ἴλνε 16. δοῖ. οἵ ἀκούω. Οοηβαϊ ὈΟΟΚ 1., Ππ6 381. 

ΠἼΛκΕ 17. Καρπαλίμως. ΟΟπΒοϊ: ὈΟΟΚ ἱ., Π1πὸ 359. 
Ἐκίχανεν, ὃ. βίηρ. ᾿τηροσῇ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ κιχάνω, “ἰο βηπά," 
“ἐἐρ σοπια τ᾿ ροη,᾽" “ἰο σὲ Ὡροπ." ὈΟὈΒοΥγΘ παΐ κειχάνω ἰ5 

ἃ Ρτδβδϑηΐ 564 ἴῃ {ῃ6 ἱπαϊοαΐνθ ΟΠ]Υ, 1Π6 ΟἴΠΘΓ τηοοῦβ ΤΠ] οννίηρ ἃ 

ΘΟἸΙαΐο γα] ΤΌτιη κέχημι : Ἡοτηδγὶς 5] ποίίν κιχείω, ορίδίϊνα κιχείην, 
Ἰηδηϊεῖνα κεχῆναι, Ραγίοῖρ!6 κεχείς, ἕο. ΤῊΘ Ατες ΤΌΓΠ 15 κεγχάνω. 

᾿Αμδρόσιος. ΟΟΠΒΌΪ ΤΟΙΊΔΥΚΒ οπ ἀμδρόσιαι. ὈΟΟΚ ἱ., 11πΠ6 
529. 

Κέχυτο, Ἐρὶςα δηᾶ Ιοηΐϊς ἴοσ ἐκέχυτο, 8 5βίησ. ΡΙυροτῖ. ἱπάϊο. Ρρᾶ55. οἱ 

χέω, ““ἰο αἰι5ε,᾽" “1Ἰο Ῥοιτ;," [αϊ. χεύσω : 1 δΔ0Υ. ἔχευσα : Αἰέϊς ἔχεσ 
Ροτγῇ. κέχυκα - ρΡοτῇ. μ458. κέχυμαι : μ]αρογῖ, Ρᾶ55. ἐκεχύμην, ὅκα 

ἔνε 90 Στῆ. Οοηβηΐ Βοοκ ἰ., Ἰπ6 197. 

1.κὲ 18. 

1λκῈ 19. 



ΠΟΜΈΕΝΙΟ ΟἸΙΛΟΞΒΑΚΥ͂. δ9ὃ 

Βοοζ ῷ. [ἀπὸ 830-25. 

. Νηληΐῳ, (δἱ. βἰηρ. τηᾶβο. οἵ Νηλήϊος, α, ον, “ Νεῖξατη," “ οΓ οἵ δε- 

ἰοησίηρ ἰο Νεῖειι5." “ΝεΙδιιβ νγᾶβ {6 βοη οἵ Νϑρίῃπθ δῃὰ ΤΎτο, δπὰ 
1η6 ΓΑΙ ΠΟΥ οὗ Νοβίοσυ. (Οά., ἰἰ., 3ῶ384.) Ηθ ννὰβ ἀγίνθη ἔγοιὴ [ΟἹ 05, 

ἰῃ ΤἬΏΘΒβαὶν, ὈῪ δἷ85. Ὀγοί ΠΟ Ὶ Ῥρ]ϊαβ, ἀπὰ νναπάθγοὰ βου ἰμΐο Με8- 

βοηΐα ἴῃ 1Π6 ῬϑΙοροππθβα5, ΏΘΓΘ ἢ6 Του πάδα Ῥυ]οβ. [Ι͂ἢ ἃ ννᾶγ νυ 1 

Ἡδτουϊ65. ἢ6 Ἰοβὲ δἴθυθηῃ 50Πη5:; 1886 ἐννϑι ἢ πο, ΝΟΒίοΥ, δ'οπθ Το- 

τη η64, Ὠἷβ ἰθηθ  γϑδῖβ πανίησ βανϑᾶ ἢΐπὶ ; δηᾶ ἢ6 βυισοθούθα ἢΐ8 

{ΑῖΠ6Υ οη 1Π6 ἱῃγοηθ. (1]., χὶ., 691, 8ε44.) 
Υἷι, Ἐρὶς ἀαίϊνο οὗ υἱός, ἃ5 {{ {ὑ0πὴ ἃ βίθιῃ Υἱς, σϑη. υἷος, ἀδξ. υἷι, 

Δ6008. υἷα : ἀ018] υἱε (ἀἰ5εϊπρυϊϑηθα ἔγοτα (6 γοσδίῖνθ βίησυϊαῦ υδέ ὈΥ͂ 
1Π6 δοσθηΐ) : ῥα γ. υἷες, ἀαΐ. υξάσι, ἀσου. υἷας. 

᾿Ἐοικώς. Οοηβαὶδ θοῸΚ 1., Ππ6 47. 

Νέστορι, ἀαϊ. βίηρσ. οὗ Νέστωρ, ορος, ὁ, “ Νεδίον,)") βοὴ οὗ Ν6- 
ἴκνε 31. γϑὰ5, ἀπὰ κίησ οἵ π6 ῬυΠαπβ. Οὐπβυὶὲ θοῸΚ ἱ., Ππ6 247, 
δῃς ποίθ. 

Τῦ, Ἐρὶς δηᾶ Ιοηΐο [ὉΥ ἔτιε, 8 βίηρσ. ᾿πηροτῖ, Ἰηαϊο. δοῖ. οὗ τέω, " ἐο 
ἤοπου." ὁ 

᾿Εεισάμενος, πιοτη. 5ίησ. τηᾶ56. Ερίς δηᾷ Ιοηὶς [ὉΥ εἰσάμενος, 

1 δου. ρατί. γτηϊὰ. οὗ εζδω, “ ἐο 5εε.᾽".--Ἰὴ 1η6 τηϊά ἀ]6, “" ἐο πιαζε 
οπε᾿ 5 86εἰ {ξε ἰο,᾽" “ἰο {δπὶ οπε᾽ 5 βεἰ Γ ἰο ;᾽" Γαΐ. εἴσομαι : 1 80Γ. εἰσάμην 

Προςεφώνεε. Οὐοηβα]ξ θΟΟΙ ἰ., Π6 332. 

Θεῖος, α, ον, ἘΡὶς ἀηᾶ ΙΟΠΪ6 η, ον, “ ἀϊοῖπε." --- ΕΥ̓ Τὰ ϑεός. 

᾿Ατρέος, 56ῃ. βίη. οὗἉ ᾽Ατρεύς, ἕος, ὁ (Αἰέεϊς ἕως), ““ Αἰγειι5 " 

[ἈΝΕ 38.. σρῃβαϊς θοοῖκ ἴ., {πὸ 7. 
Δαΐφρονος, σ56ῃ. 5ῖησ. οὗ δαΐῴφρων, ον, “ οΓ ισαγὶἵκε πιῖπα,᾽) “ἐασεν ΓοΥ 

ἐλε ἤγαν," ὅπ ΠΘΠΟΘ “ ἸϑαΥΤΊΟΥ."" --- Ύοτὴ δάϊς, ““ἀσατ,," ““ ϑαιεἰε,᾽" πιὰ 

φρήν, ““πιϊπά." 

Ἱπποδάμοιο, Ἐρὶς ἀπᾶ Ιοῃΐο [ὉΓ ἱπποδάμου, σθῃ. 5Βίηρ. τηᾶ80. οἵ ἐπ- 
πόδαμος, ον, “ ἰαπιεῦ οἔ βἰεεά5.""--- ΕΟ ἕππος ἃπὰ δαμάω, “ἰο ἰαπιε,᾽" 

“0 βιιδάιν." Α 

Βουληφόρον, ἀσοι8. 5Βἰησ. Πι850. οὗ βουληφόρος, ον, “ σοιιπδεῖ- 
ἔνα 34. δεαγῖηρ,") “““οιιπδεῖϊπρ,,) ἃ οοπβίαηϊξ δρίἐπϑὶ οὔ ργίποθϑ δπᾶ 
ἰϑδᾶθΓ5.---ΕἼοτη βουλή, “ σομπδεῖ,᾽") ἀπᾶ φέρω, “ἰο δεατ.᾽" 

Τὰν 35. Ὧι, ἡ. ε., ᾧ, ἀαΐ. 5βίησ. τηᾶ56. οἵ ὅς, ἥ, ὅ. 

᾿Ἐπιτετράφαται, Ἐρῖο ἀπᾶ Ιοηὶϊς [ὉΥ ἐπιτετραμμένοι εἰσί, 8 Ῥ]ΌΓ. ΡΘΤΙ. 

ἱπάϊο. ρᾶ55. οὗ ἐπιτρέπω, “ἐο σοη ά6.") ϑΕΓΙΟΘΕΥ, “0 ἐμγηι οὐετ,᾽" “τὸ 
ἐλτοισ προπ ;" Γαΐ. ἐπιτρέψω : 1 δοῖ. ἐπέτρεψα : Ῥαξβδίνθ ἐπιτρέπομαι : 
1 80Γ. ἐπετράφθην : φῬοΙῖ ἐπιτέτοαμμαι.---ΕὙΟΤη ἐπέ ἀπά τρέπω, “ἰο 
ταγη..᾽ ᾿ 

Μέμηλεν, 8 ϑἰπσ. 2 Ροτί. δοῖ., συ ργθβοπὲ βισπἰβοδίίομ, “αγέ ἃ 
κατε," ΤΟΥ 1Π6 Αἰιὶς μεμέληκε, Ττοτη μέλω, “0 δε απ οὐγεοῖ οὗ φατε ν᾽ 

νυν ᾿ ΡᾺ 

[ἀνε 22. 

"Α 



δ94 ΒΟΜΕΕΙ͂Ο ΟΙΟΞΞΛΕΥ. 

Βοοῖ ἃ. 7ήπε 235-38. 

αἱ. μελήσω --ΑἸΛΕΥ ΗΟΠΙΘΥ, γγΧ8 ΠΟῪ δηὰ {πθη βπὰ {Π6 δοίίγθ μέλλω, 

5π4 τηϊά 416 μέλομαι ἴῃ 8 Δοίϊγ6 5 σηἰ ποδίϊομ, “΄ 0 σατα ζογ,᾽" “0 ἑαξε 
εαγὰ οὐ," “ἰο ἐσπά," πκ6 ἐπιμελέομαι. 

- Τὰκε 36. ᾿Εμέθει, Ροσοίϊο σϑηϊνθ ἴου ἐμοῦ. 
Ξύνες, Ὦ Βῖῃρ. 2 801 ᾿ΏΡΘΓ. δοῖ. οἵ ξυνίημι ξοΥ συνίημι, “το ὠπάεν- 

εἰαπά." ΒιτΟΥ]ν, “0 βεπάᾶ, ὑτίη δ, ΟΥ̓ 8εὲ ἱορείπετ ;)" [αΐϊ. ξυνήσω: 1 
8ΟΥ. ξυνῆκα : 2. 801. ξύνην.----ΟΟΠ50]}}, ἃ5 τοσαγὰβ [Π6 ᾿πέθυο δ ηρθ οὗ ἐ 

δηᾶ σ, θοΟΚ ἱ., {π6 8. 
Ὦκα. Οοηβυὶξ ὈοΟΚ 1., Π1π6 402. 

Ἄνευθεν, Δάν Ό, “αιραγ,᾽)" ““ ἀρατὶ ὕγοπι." ΟἿ]Υ ρΡοσδίϊο, ἂῃὰ 
ΠΟΥΘΥ ΑΤΙ]Ο.---ΕἼόοτὴ ἄνευ, “ τοἱποιῖ.᾽" 

Κήδεται, 8 5Βίησ. ΡΓ65. ἱπᾶϊο. τηϊά. οὗ κήδω. ΟὐΟμβυ ΌΟΟΚ 1., 

Ἐπ6 56. 

᾿ἘἘλεαίρει, 8 5ἷπρ. ΡΥ65. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἐλεαίρω, Ῥοδίϊο ἴῸΥ ἐλεέω, “ἐο 

ἐαΐε ρὲ τροη,᾽" “ἰο πατυε οοπιραββοη οπ.᾽"--- τοτη ἔλεος, “ ρέέν,᾽ “ σοτα- 
ραϑβ5ϊοτ.᾽" 

Τὰν 97. 

Αἱρείτω, 8 5'πρ. ΡΓΕΒ. ἱπρΡ6γ. δοΐ. οἵ αἱρέω, “ἐο ἐαζε,)" “ἰο 

ἔπε 8. ϑδεῖχε τοῦ ; [αἴ. αἱρήσω, χα. 
Μελίφρων, ον, “ λοπεψεά,᾽" “ δισεεὶ ;)" ΤΉΟΥΘ ΠΠ ΘΓ, “ λοπεψεα ΟΥ̓ 

διρεοί ἐο {πε πιῖπιά.""--- ΕἼοτὴ μέλε, “ ποπεν,," ἀηὰ φρήν. 
᾿Ανήῃ, ἘρΙς δπά Ιοηΐο Ἰθησίῃθηθα ἔΌΥΠα ΤῸΥ ἀνῇ, 8 5ἴησ. 2. ΔΟΥ. 50]. 

δεῖ. οἵ ἀνίημι, “«ἀο δεπά ατσαν,᾽) ““ἰο τείδαϑε;᾽ [αἱ. ἀνήσω: 1 ΔοΥ. ἀνῆκα: 

φαγί. ἀνεῖκα : Ὦ 80Υ. ἄνην, ποΐ υϑ64 [ἴῃ 5ίηρ. ἰηἀϊοαίνθ. 
 ἾΑπεδήσετο, 8 5ἰηρ. 2 ΔΟΥ. τηϊά. οὗ ἀποδαίνω, “ἐο ἀερατὲ ;" 

1ωνε 85. αϊ. ἀποθήσομαι : Ὦ ΔΟΥ. απεδησόμην, ἴῃ68. 24 δογὶϑί Ὀοΐησ 
Τοττηθᾶ ἢ {η6 ΟΠαγδοίουιβίο (σὴ οὗ ἴπ6 ἢτβί. Οοηβαὶ ὈΟΟΚ 1., 

11π6 428. ᾿ 

Αὐτοῦ, ἀἄνοτθ. ΟΥΡΊΠΑΠΥ [Π6 σϑηϊίνθ οὗ αὐτός, ἀπ, ἰπ {1]], ἐπ᾽ 

αὐτοῦ τοῦ τόπου, “αἱ ἐδ νεγγ ρίασο, δότε, ἤεγα, οπ ἐδε 5ροὶ.᾽" 

Τελέεσθαι, Ἐ!ρΡὶς ἀπά Ιοηΐο ἴῸΥ τελέσεσθαι, ζαϊ. ᾿πῆη. τηϊά. (1. 

ἴχπε 86. ἃ ΡῬΑΞ5ΙΥ 6 56η86) οἵἉ τελέω, ““ἐο0 αεοοπιρίἰδἦ ;)) [αΐ. τελέσω, ἄτα 

Ἔμελλον. Οοηβαϊξ θΟΟΙ 1., Πἰπ6 564. 

Φῇ, Ἐρὶς δῃᾶ Ιοηΐο [Ὁ ἔφη, 3 βίπσ. ἱπηρδσί. ἱπάϊο. δοῖ. οὐ 

ἴανα ὅ7. φημί, ““ἰο βαψ." (Οοηδβαϊζ ποίθ.) 

Ἤματι, ἀαΐ. βίηρ, οἵ ἤμαρ. Θοπβαϊς θΟΟΚ 1., 11π6 592. 
Νήπιος, α, ον, ΕρΡΙς ἀηᾶ Ιοηΐος ἡ, ον, ἃπᾶὰ 8150 Αἰξς ος, ον ; 

ΒΓΕ, “πο 8βρεακίηρ᾽" (ἔγοῖὰ πδρσαίῖνθ νη- δηᾶ ἔπος), πὰ 

80 ΡΓΘΟΙΒΘΙΥ͂ Θ408] (0 {Π6 1,αἰϊῃ ἡπίαηδ, ΟἿΥ “ἐπίαπί.᾽" ἙὙΘΑΙΘΠΙΙΥ͂ 
864 ἴῃ ΗΟΠΊΘΥ, Θβρθοίδ ̓Υ ἢ Τϑίδσθποθ ἰοὺ ὁΠ6 511} ὑπῆξ ἴο ΘΔΓ 

ΔΥΓΤΏΒ, ἧ. 6.7) 0ΠῚ] δϑουΐ 1Π6 1δὲἢῃ: ὙΘΔΥ, 85 117., ἰχ., 440.0 ἘπηρΙογοά 

αἶβο ἢρσυτγαιν ον οὗ 1η6 υπάογείαπαϊηνσ, “ οἰ ϊα,," ““ οἰεϊάϊδῖι,,) “ὼς 

Τ1ακὲ 38. 
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Βοοῖ: ῷ. πε 838-43, 

πρὶ," ο. πὰ {γα ΘΠΕΥ βίγοηρσίῃθηθὰ ἴῃ ΗοιηθΥ ΌΥ 1Π6 δάἀάϊιιοπ 

οἵ μέγα, 88 μέγα νήπιος (1]., χνὶ., 46, ἄχο.). 

Ἤδη. ΟὈπηβαῖς ὈΟΟΚ ἱ., Π1π6 70. 

Μήδετο, Ἑϊρὶς δπᾶὰ Ιοηΐο [Ὁγ ἐμήδετο, 8 5βίησ. ἱπηροτί, ἱπάϊο. οὐ τῇϑ 
τη 4416 ἀδροηθηΐ μήδομαι, “ ἐο πιεάϊίαίε ;," ἴα!. μήσομαι.----ἘΎΟΤὴ μῆδος, 

“γίαγι,᾽"" “γεβοῖυε," “ σομπϑδεῖ.᾽" 

Θήσειν, [αἴ. ἰηᾶη. δοῖ. οἵἉ τίθημι, ““ἰο ρίαςε,," “ἰο ρμί,," ἄχ. ; 
ἴανε 89. [αϊ. ϑήσω : Ρογῇ, τέθεικα. 

ΓἌλγεα. Οὐοπηβυϊῇ θοοΚ ἱ., 1ἰπ6 2. 
Στοναχάς, δου. Ρ]υΓ. οἵἉ στοναχή, ἧς, ἡ, “α φτοαπ,᾽" ““α ργοαπιηρ," 

“ἐᾳ τοαϊϊης.""-πΕΤοΙη στενάχω, “ ἰο στοαπ.᾽" 
Ὑσμίνας, δοουβ. ΡΙυγ. οὗὨ ὑσμίνη, ης, ἧ, “α δαι4.) Απ Ἐρίο 

ἴανε 40. ννοσά, ἢ πνσοἢ σομρᾶγθ (06 ϑ'δηβουῦὶξ 7μάλ-πια, “ἃ Ὀαΐ- 

116. --(Ροιὲ, Εἰψηιοί. Ἐογβοιι., ἱ.,) 252.) 

Ἔγρετο, 8 5Βἰηρ. οὗ [Π68 βΒυποοραίθᾳ 9 80. μηϊά. οὗ ἐγείρω, “ἰο 
αγοιι86 : ἴῃ 1ῃ6 τη] 4416, ἐγείρομαι, “ἰο ατίβε,᾽) ““ἰο ατσαΐε,᾽" 

“ἐἠ0 Υἷδε ἤΌηι 5166 : 2 ΔΟΥ. ἠγερόμην, ΒΥποοραίοα ἠγρόμην, Ἐρίς ἀπά 
Ιοπίο (ιμουΐ δυστηθηΐ) ἐγρόμην. ϑ΄οΠΊ6 ΠΠΔ ΚΘ ἰΐ δὴ ἱπηρογίθοϊς [ΠῸΠῚ 

ἔγρομαι, νι ϊοἢ,, δοσογάϊηρ ἰο {Π 6, 18 ἃ ΒῃουΘ πΘα [ΌΓΓΩ [ῸὉΓ ἐγείρομαι, 

θα {Π15 ἰΒ ορροβϑά ΒΥ Βυϊηδηη. (1γτερ. Κεγῦδ, Ρ. 75, εα. ΕἸδλίακε.) 

᾿Αμφέχυτο, 8 5π5. ΒΥποοραίθα ρῥ]υρογίδοι ραββίνθ ἴῸΓ ἀμφεκέχυτο, 
ἔτοῖη ἀμφιχέω, “ἰο Ῥοιιν ατοιιπά,᾽" “ἰο ἀϊῇιι56 ατοιπᾶ ;)" [αΐ. ἀμφιχεύσω : 
Ρογῖ. ρᾶ58. ἀμφικέχυμαι : Ρ]υροτῖ, Ρᾶ55. ἀμφεκεχύμην.---ϑοτηθ. ΤΠ ΚΘ 
ἀμφέχυτο ἃ ΒΥποοραίθᾷ 2 ΔΟΥ. Ρᾶ58., Ὀὰϊ ὙΠ 1655 ΡΤΟΡΥΙΘΕΥ͂. 

Ὀμφή, ἧς, ἡ, ““α υοἷο6.) Ιῃ ΗΙΏΘΥ ἰνγαγβ ϑείη ὀμφή, ὀμφὴ ϑεῶν οτ 

ϑεοῦ, “α ἀϊυῖπε υοῖσε, ργτγορλιεοψ, ογαοῖ6,᾽) ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ Βασι 88 ῬῸΓΘ οοπ- 
γϑυϑὰά ἴῃ ἀγθάτηβ, ἰῃ {Π6 Πρσιὶ οἵ Ὀἱγάβ, ζο., ἀπ 850 ΔΠΥ͂ βουπὰ ΟΥ̓ ἴο- 

Καη οοπγυθυίηρ ἃ ἀϊνῖπα ἱπ] ποι! η.---ΕὝότα {Π6 τοοῖ ΕΠ--, εἰπ-εῖν, ὄψ, 

ν ἢ μ ᾿πβογίθα, ΠΚ6 στρόμθος, (τοτὰ στρέφω. 
ιν 42. Ἕζετο. Οοπϑαῦ Ὁ00Κ ἱ., 1|π6 48. Φ 
᾿Ορθωθείς, ποιι. 5ἰης. Τηᾶ580. 1 801. ραγῇ. Ρᾶ58.» ἰπ ἃ τηϊα4]6 56η86, 

οἵ ὀρθόω, ““ἰο ταῖϑε;" ἴαϊ. ὀρθώσω. (Οοηβυ]: ποίθ.)---ΕἼομα ὀρθός, 

ἐξόγ ον 

Μαλακόν. Οὐοηδβυϊύ θΟΟΙ ἱ., 1᾿π6 582. 

Ἔνδυνε, Ἐρὶς ἀπά Ιοπίο ἴὺγ ἐνέδυνε, 8 βίησ. ἱπηροτῇ, ἱηάϊο. δοῖ. οἱ 

ἐνδύνω, “ἰο ριιὶ οπι;) 51Ὑ1 ΕΠ, “’ 0 ρῸ ΟΥ̓ σεἰ ἱπίο."----ΕἸοπα ἐν δηὰ δύνω. 
Χιτῶνα, ἀσουβ. Βίησ. οἵ χιτών, ὥνος, ὁ, “α ἐμηῖς." (Οοηϑοὶ ποΐθ.} 

«πὶὸ ἀρρθαγβ ἴο θ6 δὴ Οτἱθαΐαὶ νγοσὰ, ἰη Ηθογονν Καιλδηείδ. Οθβθηϊαϑ 
δΟΙΊΡΑΥΘΒ εοίΐοπ. 

Νηγάτεον, δοοτι8. βίηρ. τηᾶ80. οὗ νηγάτεος, ἡ, ον, “ πειοῖψ» 
πιαε.") ῬΓΙΟΌΔΟΙΥ ΤῸ νεηγάτος, ἴγτοπη νέος ἀπ γάω, γέγαα 

ἀπᾶ Ξαθπεια! 6α (ῸΥ 1ὑ πιοέγὶ σταίϊα. 

[λπνε 41. 

1χνε 43. 
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Βοοῖ ἃ. [1πὸὲ 485-50. 

“Φάρος, εος, τό, “ἃ εἰοακ." (Οοπδυὶδ ποΐθ.) 

Ποσσί, ἘΡὶς [ὉΥ ποσί, ἃαΐ. ΡὈΙυΓΑΙ οὗ πούς, ποδός, ὃ, ““ἃ 

μοι." 
Διπαροῖσιν, ἀαΐ. ΡΥ. πιαβο. Ερὶο ἀηα Ιθη]ο ἴου λεπαροῖς, ἀαΐ. Ρ]ΌΓ. οὐ 

λιπαρός, ἅ, ὄν, Ἑρίο ἀπά Ιοηὶς ἤ, ὄν, ““τολῖιε,᾽) “ ὀγῖρ!ι." ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ, 

“ἐ{πέϊψ,᾽) “ οἱϊψ," “δλῖπν αὐτίλι οἱἱ," ὅχα., ἃ5 τϑίδυσίησ ἴο 1η6 ουβίοτῃ οὗ 
δηοϊητπρ νἸἢ 0] ἴῃ [Π6 ραϊαδίτα, Αἴ6Υ θαι ΐησ. -ΤἬΏΘη δρρ]ϊθά, σθη 

ΘΥΔΙΥ, ἴο 1ῃ6 ΠΘΑΙΓΠΥ ἸΟΟΚ οὗ 1ῃ6 Πυτηδῃ ὈΟΑΥ͂ ΟΥ 5Κίη, “ δἀϊπίηρ," 

“5ἰἊεεκ,᾽" ἀηβνθσίησ ἴο {Π6 1,αἰΐη πίίάι5. 800, ἴῃ (ῃ6 Ργθβθηΐ ρᾶββᾶϑϑθ, 

1}68 Ταίδγθποδ 15 ἴο ὈΤΙΡὮξ, Ξιηοοίῃ ἔδϑξ, νυ ἢ δὴ δἰ αβίοη, 150, ἰ0 ἰΠ 61 

ΘΟΙΟΥ͂, “ ὀγίρῆι,," ““ιὐλῖιε,)) ἃ5 ΔΌθ0Υ6.---ΕἼοΙὴ λέπας, “{αἱ,. “" οἱἱ.᾽" 

Ἐδήσατο, 8 5ἴηδ. 1. 8Δ0Υ. ἱπάϊο. τηϊᾶ. οἵ δέω, ““ἐο ὀϊὶπα ;᾽)" ἴαΐ. δήσω 

1 Δ0Γ. ἔδησα : 1 ΔΟΥ. τηϊά. ἐδησάμην. 

Πέδιλα, ἀοοὰβ. ΡΙΌΓ. πουΐ. οὗ πέδιλον, ου, τό, Υπηοϑί]ν υϑ6ὰ ἴῃ 1ῃ6 

ῬΙΌΓΑΙ (αἸνναν5 50 1ῃ Ηοτηθῦ δπᾶ Ἠβδβίοα), “" βαπάαϊς,᾽" ““α γαϊτ οὗ ξαη- 

ἀαἰς." (Οοηβοϊ ποΐβ.)---ΕἼἸΟΙῚ πέδη,. ““α σουετῖηδ᾽ ΤΥ {16 {οοἱ,᾽) ““α 

ἼΣΗΣ, ἀαιε, δες. 

᾿Ὥμοισιν, Ἐρὶς δηὰ [οπῖο ἴῸτ ὦμοις, ἀαΐ. ΡΙυγ. οὗ ὦμος, ου, ὃ, 

“δὲ 5ποιϊάεν.,". -- Ἴότη [Πῃ6 5αγη6 τοοῖ σουηαβ {Π6 1,αἰϊη ἀε- 

φιεγιι5.---((ομραγα Ῥοίὶ, Εἰψηιοὶ. Ἐουβοῖ,., 1ὶ., Ρ. 290.) 
᾿Αργυρόηλον, ἃ66ᾳ5. Ββίησ. ποαΐ. οὗ ἀργυρόηλος, ον, “ δἰϊυετ-διμἀἀεα." 

--ἜἼοτῃ ἄργυρος, “οἰϊνοτ,,) ἀπ ἦλος, ““α παῖϊ," ““α παϊϊ-πεαᾶ,᾽" ““α 

δια," ἴτἴῃ6 5βίυ 5. Ὀοίπσ Τυυττηθα Ὀγ [ῃ6 ἢθαᾶβ οὗ Π81158. 

ἤλφθιτον, ἀσου5. βίηρσ. πϑαΐ. οὗ ἄφθιτος, ον, “ ἱπιρεγιδἠαδίε.᾽" 

-ΕὙοια ἀ, ρ»τῖο.. πιὰ φθίνω, “ἰο ρετῖ5}..᾽" 
1κνε 47. Χαλκοχιτώνων. ΟΟπβα!ξ θΟΟΚ 1. Ππ6 571. 

ἮἨώς, σεη. ἦἠόος, οοπίγαοίοα ἠοῦς, ἄο., “«Ατγογα," σοάάδβϑ 

οὗ [η6 ἄανγη. - (Ὁοηβυϊὶέ ποῖΐβ.) ἢ 

Προςεθήσετο, 8 βἰηρ. 2 ΔΟΥ. ᾿π6]6. τηϊά. οὗὨ προςδαίνω, ““ἰο ἄγαισ πεατ,᾽ 

“ὁ ἀρρτοαοῖ, ;" [αϊ. προςδήσομαι, ἕξ. ΟΌΞΘΙΥΘ {Πμαΐ ΠΟΙ, 85 ἴῃ ἀπε- 
θήσετο, ἴ6 3ἃ δογὶβί 15 Τοιτηϑᾶ ψ ἢ [Π6 ΘΠαγαοίογιβίϊο Ἰθιἔου (σὴ οὗ 

1η6 ἢγβί. Οοηβυϊὶ Πἰπ6 85 οὔ {6 ργθβθηΐ ὈΟΟΚ. 

Ζηνί, ἀαϊ. βίης. οἵ Ζεύς, “ριον. 'ῺΘ ἔουτηβ Ζηνός, Ζηνΐί, 

Ζῆνα, ὅτο., ΔΤΘ ΤΟΙ Ροοίϊς τῃδη Διός, Διΐ, Δέα, ἄκο. 

Φόως, ἘΡὶο ΙΘπρίμῃοποαᾶ ΤΌΤ ΤῸ φῶς, ὙΒΪΟΝ 15. 156] οσοπίγδοϊθα 
ἔτοπὶ φάος, “ ἰἶρλι. ΟὐΟπβοὶξ ΒΟΟΚ ὶ., 1Π1π6 605. 

Ἐρέουσα, ποΙῃ. 5ἰησ. ἴδῃ. Ερὶο Πιΐασθ ρατίϊοῖρ]8 δοῖ. ἔῸγ ἐροῦσα, 

ἔγομῃ ἐρέω, Ἐς ἀπ ΙοηΪο [ῸΓ ἐρῶ, ζαΐϊ. οὗἁὨ [ῃΠ6 ΤὰΤΘ ρΡγθβθηΐ εἴρω, “" ἐσ 

ἀεοίαγε,") “10 αἀπηοιιπιοα." ΟὈΟμΠΒ0] ὈΟΟΚ 1ἱ., Π1π6 76. 

Κηρύκεσσι, Ἐξὶς ἀπηὰ Ἰοπίο ἴογ κήρυξι, ἀαΐ. ῥἷαγ. οὗ κήρυξ, 
ὥκος, ὁ, “α πεταϊα." ; 

1χκε 44. 

1κ.κὲ 48. 

1κ.νε 460. 

ἀχνε 48. 

[πχε 49. 

1κκε 0. 

ΆΨΨῳν» αν 
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Βοοκ ῷ. [πὸ 80--Τι. 

Αιγυφθόγγοισι, ἘρΙΟ ἃπὰ ΙΟηΐο [ὉΓ λεγνφθόγγοις, ἀαϊ. ῥ]υγ. οἵ λεγύ. 
ϑθογγος. ον, “" εἰεαγ-υοϊεεκ.""--- ΕἼΟΙΩῚ λέγυς, “ εἰξαγ,᾽" “ φἀτγιὶ!,᾽" ἀῃὰ φθ0γ- 

γή, “α υοῖσε,᾽" ““α οτν.᾽" 

Κηρύσσειν, ρτ68. ἰπῆἥη, δοΐ. οὗἩ κηρύσσω, “ἰο ϑιιπιπιον ; ἴαϊ, 

κηρύξω.---ῬΊοΙη κήρυξ, “α μετα, “ἃ οτίεγ.᾽" 

᾿Αγορήνδε. Οὐοηβυ] θοῸΚ ἱ., Πἰπ6 δά. 

Καρηκομόώωντας. ΟὐΟηΒΕ ᾿ἰη6 11. 

᾿Ἠγείροντο, 3 ρΙοτ. πηροτί. ἱπάϊο. τηϊά. οἵ ἀγείρω, “ ἐο οοἰϊεεί,᾽" 

κε 1ο ὀνίηρ ἰορ εἰλεν ;" [αἱ. ἀγερῶ : 1 Δογ. ἤγειρα. Ιῃ 186 τηϊά- 
ἀ]6, ἀγείρομαι, “ ἰο αδϑεπιδίε,᾽ “ἰο σοπιε ἰοσείλιετ."--- τόσα ἄγω. 

Ἧζε, 8. βίης. ἱπηρϑγί. ᾿ἱπάϊσ. δοί. οἵ ἔζω, “ο αἱ..." (Οοπβυὶξ 

ποίθ.) 

Νεστορέῃ, ἀαϊ. βίης. ἴδιη. οἵ Νεστύρεος, ἡ, ον, Ἐρὶς δηὰ Ἰοηΐο 

ΙῸΓ Νεστόρεος, α, ον, “ΟΥ̓ ΟΥ δείοησίπσ ἰο Νεδίον." -- Ἔτοτα 
Νέστωρ, ορος, ὁ, “ ΝΝεδίογ.᾽" 

Πυλοιγενέος, Ἐς ἀπά Ιοηϊο ἴοΥ Πυλοιγενοῦς, σ6ῃ. 5[η5. Ιη8586. ΟἹ 

Πυλοιγενῆς, ἔς, “ Ῥγίος-ῥοτη."" -- τοῖα Πύλος, “Ῥγψίος," ἀπὰ γίγνομαι. 

-Οοῃβιιὶν, ἃ5 γορατὰβ Ρυ]οβ, [Π6 τοϑίάθησθ οὗ Νρβίου, {86 ποίθ θοῇ 

Πύλῳ, Ὀοὺκ ἱ., π6 252. 
Πυκινήν, ἀσουβ. βίην. ἔδιη. οὗ πυκενός, ἤ, ὄν, ροσρίϊο Ιοησίῃ- 

ἴανε ὅ5. ἐηθα ἴοτχι οἵ πυκνός, ἤ, ὄν ; 1 ΓΘΓΔΙ]Υ͂, ““ οἰο5ε,᾽ ““ σοπιραεί,᾽" 

“ἐ βοἰϊά." ΤΉΏΘη, ““τοοὶἱ ρὲ ἐορσείμετ,᾽" “ἀοεῖϊ πιαάε,᾽" δηᾷ. ἤσιιγαινον 

“ΚΙ ιὶ,, “Ὁ δλτεισα,᾽ ἄχο. 

Ἠρτύνετυ, 3 5βίηρ. ᾿τηροΥῇ. ἱπαϊο. τηϊᾷ. οὗ ἀρτύνω, ““ἰο ἀγταηφε ;᾽ [αϊ. 
ἀρτύσω, ἕο. [πὶ 1Ππ6 πι4416, ἀρτύνομαι, “ἰο ἀτταπρε 07 οπε᾽5 δεῖζ," 
ἷ. 8.,) ἰο ατταηρε, ὨΔΥΪΠ ΡΣ ΒΟΙΏΘ ΡΑΓΓΙΟΌΪΑΥ ΟὈ]Θοΐ ἴῃ Υἱθνν.---ΕἼἸΌΊ ἄρω, 
10 ἢ, “ἰο αἀαρὶ." 

Κλῦτε, 2 ΡΙαΓ. ἘΡΙΟ 2 δου. τρϑυ. οἵ κλύω, ““ἰο πεαγ."" ΤΏυ8, 

ἴανε δ. κλῦθι, κλύτω, ο. ΟὈοτηραΓ βῆθι, γνῶθι, ἀπ οσοηβ0]: θΟΟΚ 

ἰ., 1πη6 37. 

᾿ἘἘνύπνιον, πϑαίοτ οἵ ἐνύπνιος, α, ον», “ἴηι δἰδερ,"" ἰᾶκϑὴ δάνθυθί δι. 

᾿Αμόροσίην, Ἐγμὶς ἀπά Ιοηὶς ἴ0Γ ἀμθροσίαν, σου. βίηρ. ἔδτη. 

οἵ ἀμύρόσιος, ἡ, ον, ἘρΡὶο ἀπά Ιοηΐο ἴοΥ ᾿Αμύρόσιος, α, ον.---- 

ΕἼΤ ἀμθροσία, ““ απιδτοδῖα." ΟὈΠΒ0]Γ Τομαγκβ οα θΟῸΚ ἱ., 11π6 δ29. 
Δίῳ, ἀαΐ. βίηξ. τηᾶ506. οὗὨ δῖος, δῖα, δῖον, ““ποῦίε,"") ἄο. Οοηβοὶ θοῸΚ 

ἰ., [Πη6 7. 

ἴλπνε 81]. 

ΤΙΝῈ 52. 

ΤΝΕ 58. 

[ἹνῈ 54. 

[χνε 57. 

ἤἌγχιστα, ἀἀνοτῦ, Βυροη]αίϊν οὗ ἄγχι, ““σεγῳ εἰοδεῖψ,᾽" ἀφο 
[πνῈ 58. 1.» 

πεατῖψ. 

Ἔφῴκει, 8 βίηρ. 2 ΡΙυροτῖ. δοῖ. οὐ 1Π6 τδᾶάϊθδὶ εἴκω, “Το δὲ {ἴκς."" 3 
Ῥοσῇ. ἔοικα, νχ ἢ ργθβθηΐ βισηϊβοαδίϊοη : 2 ρΙυρογί. ἐῴκειν, ΤΟΥ ἐοίκειν. 

"Ὥεχετο, ἴ. ε., ᾧχετο, 8 βίηρ. ἱτπηροτῖ, ἱπάϊο. οἵ [π6 τηϊ 16 ἀ6. 

Ὁ θυ ΤΙ. φοπθῃΐ σΐχομαι, “ἐο αὉ,," ΟΥ̓́ ΤΙ ΒΟΥ, “10 δὲ “φοπδι “το λαυὸ 
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ξοηε," ἂπᾶ 50 ορροβϑὰ ἴο ἥκω, ““ἰο λαῦε δοπιε,᾽" ἔρχομαι, “106 5Ὸ ΟΥ̓ 

φοπιο," Ὀδηρ 1ῃ6 5ίτίοξ ργαβθηΐ ἴο δδοῖ οὗ ἴπϑῖῃ : ἴαΐ. οἰχήσομαι : 
Ροτῖ. ᾧχημαι : Τοῃΐς οἔχημαι. (Οοπδυὶὲ ποία.) 

᾿Αποπτάμενος, ΠΟΠῚ. 5[ηξσ. Τη856. 2 Δ0Γ. ρΡατί. τηἰᾷ. οἵ ἀφίπταμαι, “ἰο 
ν αισαν,᾽" πιὰ ἀβϑὶ σπϑὰ ἴο ἀποπέτομαι.--- ΊΟΙΩ ἀπό ἀπὰ ἔπταμαι. “ΤῊ 5 
Ργεβεηΐ ἕπταμαι, ΜΘ ἢ 15. 1η6 ΘΟΠΊΤΠΟΠ ΟΠ6 ἴῃ [356 8ΙΠΟΩΡ ἴΠ6 ᾿Δ΄οΥ 
τ 6 5, ὈΘΟΟΙΩΘΒ ΥΘΓΥ͂ ΒΌΒΡΙΟΙΟῸΒ 8ἃ5 ἃ 1ΌΥΤῚ οὗ [ἴῃ6 ΟἸά6Υ Ἰαησύδρσο, 

ΔΙ Ποῦ ἢ 51}}} ἔσα πὰ ᾿π ΒΟΠῚΘ ρᾶββαρ 5 ΠΟΙᾺ Ϊ ΔΗΥ͂ ΥΔΙΙΟῸ5 τοδαϊησ. 
(Ρογξοη, αἀ Επιτῖρ., Μεά., 1.---- Βιιέίπιαπη, ἵττερ. Υ ετῦς, ἡ. 205, εἄ. ΕἸξἢ- 

ἰαζε.) 

᾽Ανῆκεν, 8 Βίηρ. 1 80Υ. ἰηἀϊς. δοΐ. οἵ ἀνίημι, “ἰο βεπᾶ αισραν,᾽" “ἐν 

τεῖεαξε,᾽" ἄχεα. (ςοηβ]ξ ποΐθ οἢ 1ἰπ6 84) ; [υϊ. ἀνήσω : 1 Δ0Υ. ἀνῆκα, ἄο. 

Θωρήξομεν, Ἑρὶς [ὉΓ ϑωρήξωμεν (1ῃ8 τηοοᾶ-γονΕὶ Βαΐησ 
ἴακε Τ2. ΒΠογίθηΘα), 1 ΡΙΌΓΤ. 1 Δ0Γ. 500]. δοῖΐ. οὔ ϑωρήσσω, “10 ατηι.᾽" 

σοηβυὶξ Ππ6 11. 

Ὑἷας, σου. ΡΥ. οἵ υἱός, ἃ5 1{ ΠΌΤΩ ἃ βίῖθιπι υἷἱἷς. Οοηβυϊὶ Πη6 20. 

[κε 8. ᾿Εγών, Ἐρία ἀπὰ ΖΕο]Ϊο ἴογ ἐγώ... 
Πειρήσομαι, ἘΡ᾿Θ πᾶ Ἰοηΐς ἴῸΓ πειράσομαι, 1 5βῖηρ. Γαΐ. Ἰηάϊο. τη. 

οἵ πειράω, “ἰο ἐτῳ ;) ἴαϊ. πειράσω. Βαϊ τη ἢ ΠΊΟΙΘ ΓΘ ΘΠΙΙΥ ἃ5 ἃ 

τηϊΔ 416 ἀδροπθηΐ, πειράομαι, ζαΐ. πειράσομαι, ὅτα.----ΕἼΟΓ πεῖρα, “α 
“τίαὶ,᾽" “απ αἰἰεηιρὶ,᾽" ὅτε. 

Θέμις, ἧ, οΙά πὰ Ἐρὶς σϑηϊῖνα ϑέμεστος, ἀπ ἴῃ ἨοΙΏΘΓ {Π6 ΟΠὶν 

ΤΌΓΠ : δοουῦβ. ϑέμιν (2Ζ2Ξ5εἶι., ἄσαπι., 1431), ἄα. 500, ἴοο, ἩΟΠΊΕΥ ἀθ- 

ΟἸΪΠ65 1Π6 ΡΥΌΡΘΓ πᾶπ18 Θέμις, Θέμεστος : ἀφοῦ. Θέμιστα : Ὀὰΐϊ Δτς 
Θέμιτος, ἃδοουβ. Θέμιν. Οοἴμηοη ΟΥ. Θέμιδος, Ιοηὶς Θέμιος, νοῦ. 
Θέμε (ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἔτοτη τοοῖ ΘῈ:-, τέθημι), ““ἐπαὲ τὐλϊεῖ, 15 ἰαϊτά ἄοιση ΟΥ̓ 

εδίαν 5 ηεα,᾽" “ ἰαιρ,,) 1Κ6 ϑεσμός, ποῖ 825 χϑα ὈΥ βίαϊυΐθ, Ὀὰϊ 85 65- 

14 }]5ῃ6 ἃ ὈΥῪ οΟΪά υϑᾶϑσθ ; δηβυνθυίησ ἰο [Π6 1,8 1|Π 715 ΟΥ {α5, ἃ5 Ορροβϑθὰ 

ἴο ἰεζ Σ ἸΘΠΟΘ, σΘΏΘΓΑΙΪΥ, “ νδΐ 15 σίσὶέ,᾽,) “ι, ἄαο. 

Πολυκλήϊσι, ἀαῖ. ΡΙ0Γ. οἵ πολυκλήϊς, δος, “ὁ πιαπψ δεποῖ- 

ἵμνε Τά. ε5,᾽) ““πιαηιγ-δεποἠιεά."--- ΕΓ πολύς δἀηῃὰ κλείς, ““α τοισῖπρ- 

ϑεποὶ,," Ἐρὶο πᾶ Ἰοηΐς κληΐς. 
Ἐρητύειν, Ῥγε68. ἱπῆη. δοῖ. οἵ ἐρητύω, ““ἰο τεδίγαϊῃ.᾽" Οοη- 

ἴανε ἴ5. 501 ὈΟΟΚ 1ἱ., ̓ ἶπη6 192. ᾿ 

Ἠμαθόεντος, δε. 5ἰησ. τΙηᾶ86. οὗ ἁ ἠμαθόεις, ὄεσσα, ὅεν, 
[Ν ΕἾἼΤ. ς βαπᾶν᾽" (Θοπβ: ποῖθ), Ἐρὶς δπᾶὰ Ἰοπὶς ΤῸ ἀμαθόεντος, 
το ἀμαθόεις, ὅχο.---ἘΥοΙη ἄμαθος, “ 5Ξαπᾶ,, ἃπᾶ (8 ΠΌτα ἅμος, 

Ιδῃσί μεπθα ἔΌγπὰ ἄμμος. 
Ἡγήτορες, ποτ. Ρ]αΓ. οὗὨ ἡγήτωρ, ορος, ὁ, ““α ἰεαΐέγ,᾽)" ““α δξοπι- 

πιαπάεν ;) οἵϊοπ οσουγγίησ ἴῃ ΗΙΊΘΙ, Ο υϑΌδην 701 π5 

ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, " ἰεαάετα απᾶ σιατάϊαπς,᾽" 1. 8., οὐϊεῖβ ἐπ ἐδιε Πεϊὰ 

ἀπῇ ὧι ὁοωποῖ!. τ ΛΟ ὑνξἔομαι, “ ἰο ἰξαὰ." : 

[μλκπε 9. 
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Μέδοντες, ποότη. Ρ]ΌΓ. οἵ μέδων, οντος, ὃ, “οπε τοῖο ργουϊάεα ξογ," “ὦ 

σιανάϊαη," ἕο. (βου τϑιηᾶγκβ οα ργθοθάϊησ ννοχά.).---Εγότη μέδα 
μαι, ““ἰο Ῥγουΐάε ἔογ.᾽" 

Ἔνισπεν, 8 5ίησ. 2 Δ0γ. ἱπάϊο. δοί. οὔ ἐνέπω, “ἰο ἰεἰϊ,") “ἐν 

ἴανα 80. ἀεείαγε," ἃ βιτσθηρίῃθηθα ΤὈΥπὶ οὗὁὨ 1ῃ6 τοοῖῦ ΟΥ̓ Βίθτη οὗἉ εἰπεῖν 
(ΕΝΗ--, ἐνέπω, Κ6 ΑΛΚ- ΑΛΕΚ-- ἂπά ΟΡΓ-- ὀρέγω). 'ΤΏΘ ἱπηροὺ 

ἔδοΐ (δοοογαϊηρσ ἴο [ὈΤΤΩ) 8 “ἔνεπον : ἴῃ6 ὦ Δ0Γ. ἔνεισπον, ἐνισπεῖν 

ἐνέσπω, ἐνίσποιμι : ζαϊ. ἐνίψω ἀπ ἐνισπήσω. ΟΌὈΒΘΙΥΘ {πδΐ [ῃ6 ΔΟΓΐ8. 
ΠΘΙΘ, 88 σοῃηραγθα υν ἢ} {Π6 ργΘβθηΐ, 18, ΒΥ 115 Ἰοὴρ 5υ}14016, αἱ νατὶ 

ΔΠ0Ὸ6 ΜΠ σΘΠΉΘΓΔΙ ΔΠΔΙΟσΎ, θὰ 51}}} ποῖ νυ Ποὰϊ ΘΧΆΙΏΡΙΘ; 85 ἷν 
ἑσπόμην, ἴγοπι ἕπομαι. 

Φαῖμεν, Ἐρὶς [ὉΓ φαίημεν, 1 Ρ]ῈΓ. ΡΥΘ65. ορίδεϊν οὗ φημί, “ἐδ 
1χνῈ 81]. Ὁ ἐς ᾽) δαν.,᾽ “0 γγοποιποε. 

Νοσφιζοίμεθα, 1 Ὁ] Γ. ΡΓ65. ορίαιϊϊνθ πιά α]6 οὐὁἨὨἁ νοσφίζω, “ἐο γιὰ 
αἰραν,᾽ “ἰο τεπιοῦε 1 [αϊ. νοσφίσω .---Τῇ 1[Π6 τηΐ 4416, νοσφίζομαι, "“ἰο ἐμ γῊ 

αἰσαῃ ἤγοπι,᾽" “το δεοοηιε ἐδιταπρε.᾽"--- Τότ νόσφι, “ ατυαψ,᾽ ““αρατί.᾽ 
11νὲ 82. Εὔχεται. Οὐπβα]ν θΟΟΚ ἱ., 11π8 91. 

Νέεσθαι, ἙἘ!ρὶο ἀπά Ιοπῖο ἴῸΓ νεΐῖσθαι, Ῥγ65. ἰηῆη. οὗ [6 ταϊά- 

ἴαχε 8έ. 416 ἀθροπθηΐ νέομαι, “10 σὉ," ““1ο ἀεραγί,᾽" “ο δοπιε.᾽ ΟἾΪΥ 
αδϑἃ ἱπ {π6 ργοβθηΐ πὰ ἱπηροτίδοϊ. [ἢ 108 ργθβϑηΐ βΌΔΠ]Υ, Πκ6 εἶμε, 

σι Γαΐατο βἰσηϊβοαίίοη : 0 ννμΐοι. Πονγθυθυ, [Π6 ἰηῆπ τἶν6 (ΌΥΤΩ5 
1Πη6 τποϑῖ ἐγθαυθηΐ ΘΧοθρίί η.-- -ΤἼὩθ ϑ'αηβοσὶς τοοῖ 8 πᾶ, “το 16δᾶ," 

ἢ νΠΙΟἢ σΟΙΏρΡΑΓΘ 1Π6 ΙΘησί ΠΘηΘἃ ΤΌΤΙῚΒ νείσομαι, νείσσομαι, νίσ- 
σομαι. 

Σκηπτοῦχοι, ΠΟΠΊ. Ῥ]ΌΓ. οἵ σκηπτοῦχος, ον, “ ἜΡΝΨΗΝΝ 
ἴαπνα 86. ἵηρ." Οοηβα ὈΟῸΚ 1., Π1πΘ 279. 

Βασιλῆες, ποΠη. Ρ]αΓ. οὗ βασιλεύς, ἕως, Τοηΐο ἦος, ὁ, ““α Κἴηρ.᾽" 

᾿Ἐπεσσεύοντο, 8 ῬΙυγ. ᾿πηροτί. ἱπάϊο. τη. οὗ ἐπισεύω, “ἐο γειί ἵπι πιο- 

ἐΐοτ αραϊηδὲ οπε.""--ἴη 1Π6 πηαα]6, ἐπισεύομαι, “ἰο αἄναπεε ᾿αϑδέϊῳ ;Ὁ 

Ἐρίο ἐπισσεύομαι : ἱτηροΓῇ. ἱπάϊο. ἐπεσσευόμην. 

ἐηρῥν ἘΡὶς δπά Ιοῃἱο (οΥ ἔθνη, ἔτότη ἔθνος, εος, τό, ““ α παᾶ- 
[πνῈ 87. ἜΡΟΝ 

οὐλιυνον Ἐρΐς δπὰ Τοηὶς 0 μελισσῶν, σθῃη. ΡΙ0Γ. οὗὨ μέλισσα ΟΥ̓ 
μέλιττα, ης, ἡ, “α δεε.᾽"-Ἔ Τοτη μέλι, “ κοπεν.᾽" 

᾿Αδινάων, ΕἘρὶς πᾷ Ιοηΐο [0Ὑ ἀδινῶν, σθιι. ΡΙγ. οὗ ἀδινός, ἤ, ὄν, ταὰϊ- 

08] βἰσηϊδοδίίοη, “ εἶοδε,᾽}") ““{λῖοῖ." ἨἩδηοο, ἱπ ἩΟΓΏΊΘΥ, “ οτοιῦ 

“ἐφ τοπρεά,"" “ εἰοδεϊψοιγοπρίηρ." -πετοτα ἄδην, “ ἐποιιρὶι,,"") “ἰο οπεἶ ἢ 

Δι.» 
Πέτρης, 56ῃ. 5ίησ. οὗ πέτρν, ἡς, ἡ, Ἐ!ρίο ἀπᾷ Ιοηΐο [ῸΓ πέτρα, 

ἴμνε 88. ας, ἧ, ““α τοοῖ." κ 

Γλαῤυρῆς, σ6ῃ. 5ίπρ. ἴδηι. οἵ γλαφυρός, ἤ, ὄν, Ἐρὶς ἀπὰ Ισηΐο ἴοε 
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γλαφυρός, ά, όν, “ ποϊίοιν,᾽)" “ κοϊἰοιρεά." --ΕΑὙοΙῚ γλάφω, “ἰο ἀϊΐρ᾿ φμέ, 

“ἐὸ κοίϊοιυ οι," ὅχα. 

; Βοτρυδόν, δάνοτθ, “ἐπ οἰιιδίεγς,᾽") “οἰμιδίεγ-ἰκε.᾽" --- ἘΥΟΙΏ 

ἔπινε 89. βότρυς, ““α εἰκιδίεγ.᾽" ᾿ 

Πέτονται, 8 ΡΙΌΓ. ΡΓ65. ἱπᾶϊο. οὗἉ 186 τη 16 ἀθροπθηΐ πέτομαι, “ὁ 

ἢν." Οτὶρίπαὶ πηθδηΐηρ, “ ἐο βργεαὰ ἰἢε ισϊηρξ 10 ἢν ;," (αἱ. πετήσομαι, 

ἴῃ Αἰτὶς ΡΓΌΒ6 υϑθδ!!Υ 5Βῃογίθπθα πτήσομαι, ὅτο. 

Ἑϊαρινοῖσιν, Ἐρὶο ἃπᾷ Ιοπὶς 2ῸΓ εἰαρινοῖς, ἀδΐ. Ρ]Γ. ποαΐ. οἵἉ εἰαρινός, 

ἥ, όν, ἘΡΙΟ ἀπά Ιοπ]Ὸ ἴοσ ἐαρινός, ἤ, όν, “ τεγπαὶ,᾽" “οὗ βρτίηπρ." --- τοι 

ἔαρ, “ δρτίπρ." 
“Αλις, δἀνουῦ, “τπ οτοισά5,,") “ἴπ ρτεαὲ πιιπινεῦβ,, ζο. Ακίη 

ἴανε 90. (0 ἁλής, “«ἐλγοπρεά." 
Πεποτήαται, ἘΡὶς δηᾶ Ιοηἷς ἴΟΥ πεπότηνται, 8 ῬΙΌΓΥ. ΡΟΥΓ, ἸηΠἀϊ6. Ρᾶ85. 

οὗ 1π6 ἀδροπεπὶ ποτάομαι, ΕἘρὶο δηὰ Αἰζίς ροϑίϊο ΤΌΥΠ ῸΓ πέτομαι. 
“ἐο ἢψ,᾽" “Ἰο τοϊηρ' οπε᾿5 τραῦῷ ;" [αΐϊ. ποτήσομαι : Ρετγί. πεπότημαι, ΙΒ 

Ρτδβθηΐ 5, ση Πσδί!οη.---Ἴπ ΕΡΙΟ τ Βπα δἷβο ποτέομαι. 

1χνῈ 91. Νεῶν. Οοπβο θΟΟΚ ἱ., Πἰπ6 48. 

Ἠϊόνος, θη. βίηρ. οἵ ἠζών, όνος, ἡ, “ἰδέ 5ἤοτε,," ““α Ξεα-δαγιζ,," 

ἔμνε 93. ἃ α τῖνεγ-Ῥαηῖ.᾽" 

Βαθείης, ἘΡὶο δπᾶ Ιοπὶς [ῸΓ βαϑείας, σεῃ. 5ἰηρ. ἔδιη. οἵ βαθύς, εἴα, 
ὕ, ἄχ. 

Ἐστιχόωντο, Ἐξὶο δηὰ Ιοηΐο Θηρία πΘα ΤΌΓΓΩ ΤῸ ἐστιχῶντο, 8 Ρ]ΌΓ. 
πηροσῖ. ἱπάϊο. τη 16 οἵ στεχάω, “ ἰο πιατοῖι,᾽) ὈΞΌΔΙΙΥ ἴῃ 1ῃ6 τηϊαα]6. 

-- ΕἌοπὴ στείχω, στίχες, στίχος, ἴῃ 6 ΠΐΘΙΑΙ τπηθαπίηρσ οὗ [Π8 γϑὺ θείην, 

“0 8εἰ ΟΥ̓ Ῥία!σε ἴπ τοιῦβ ΟΥ̓ ΤαΉ 5." 
Ἰλαδόν, δἀνοιθ, “τη δφιαάτοηϑ,᾽" “τη ἱγο0}5." ΑΠΔΙΟΡΟΙΒ 

ἴαχε 98. ἴο {Π6 1,αἴ]π ἐωγηπαίϊηι.---- ΕἼΟΙη ἴλη, "α δφμαάτοη,," “α ἰγοορ." 

Ὄσσα, ης, ἣ, “Τιιπιοῦ.᾽"---ΡΥΟΡ ΤΥ, “ἃ υοῖσε,᾽" ““τεροτγί,᾽) ΟΥ̓ ΤΏΠΙΟΥ," 

ΜΒΊΘΉ, 115 οτἱσίη Ὀδὶησ ὨΠΚποννη, ἰ5 ᾿ΠΘΥΘίΌσΘ Π6Ια αἰ ]πη6 ; ἃ τροσὰ 

ποϊδεά αὐτοαά, οτἱα Κποὺνβ ποῖ μον ; ποθ Ὄσσα, Διὸς ἄγγελος, ἴῃ 

[η6 Ργθβθηΐ ραββᾶρθ.---ἀκὶῃ ἴο ὄψ, δὰ ἴτομῃ ἰξ ὀσσεύομαι. Βυϊΐ οὔ- 
ΒΕΙΥ͂Θ, ἴπαΐ ὄσσομαι μ85 ποίῃ]ηρ ἴπ ΘΟΙΏΓΊΟῺ ὙΥ] Δ ὄσσα. 

Δεδήει, Ἐρὶς πὰ Ιοπὶο ΤῸΓ ἐδέδηει, 8 βίησ. 2 ρἰυρογῇ. δοῖ. οἵ δαίω, 

“ἐ1ο ἴρὴξ ιρ," “ιο Κἰπάϊε,᾽ δα τΠ6 πὶ “ ἐο δίατε."- 6 Ξδηβουὶὶ τοοῖ 
ι5 ἀαἢ,, ““ἴο Ὀυτη,᾽ ΏΘΠΟΘ, ΡΓΟΌΔΌΙΥ, δαΐς, δαΐδος, “α ἰογοῖ,᾽" ἄκε. 

᾿Οτρύνουσα, ποπη. 5ἴησ. ΡΓ65. Ρᾶτί. δοῖ. οἵ ὀτρύνω, “ἰο τιγρε 
οπ,᾽)" “10 ἐποοιταρε ; [ἷ. ὀτρῦνῶ : 1 Δ0Υ. ὥτρῦνα. ΑἸτΤΑΥΒ 

σἸ ἢ ΟΟ]]δΐ σαὶ ποίϊοη οὗ 268] δηὰ δου γ. 

Ἄγγελος, οὐ, ὁ, ““α πιεδδεηρετῦ." [Ι͂ῃ σΘΠΘΓΙΔΙ, “οπε ἐλαὲ απποιῆςες 

ΟΥ̓ ἐεὶ 5." ---ΤῊΘ Ργδροβιἑίοη ἀνά ἈΡΡΘδΥ5 ἴο ϑηΐοσ ἰηΐο 186 ἢγβί ρασΐ οἵ 

(15 σοπηρουηὰ ((ῸΥ βυασθῖ ἰξ δυ θεν 15), στΒ1186 1η6 δ ίοΥ Ῥασέ 15 

ἔμνε 94. 
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δοπιρατϑᾷ, ὈῪ Ῥοίξ, υγίτῃ 1Π6 τοοῦ οἵὨ ψαϊίι5, {π6 1, δι ἰΘΥπα [ῸΓ (ἢ 6 
ἀοπηθβίϊο ΟΨ], {Π6 ΤΘίδυθποθ 'π ΕἰνΠ 6. σᾶ586 Ὀθίηρ' ἰο ργοοίαϊπιϊηρ᾽ ΟΥ 
απποιιποίηρ. (Εἰψηιοὶ. Ῥογϑοὶι., '.,) 184.) 

᾿Αγέροντο, Ἐρίο ἀπά Ιοηΐο ἴογ ἠγέροντο, 8. ῬΙΌΓ. 2 800. ἱπάϊο. τη ἱὰ, 
οἵ ἀγείρω, “ἰο φαίϊιεν Ἰορ΄εἰλιεν ;)" Ταΐ. ἀγερῶ : ἴῃ 106 πη 416, “ἐο φαίλεν 
ἐϊιεπιδεῖνεβ ἰορειδεν," “ὁ ἰο αϑϑεηιδίε :᾽  ΔΟΥ. ἠγερόμην.----ΕἼΟΙα ἄγω. 

Τετρήχει, Ἐξρὶο ἀπά Ιοηΐὶο [ὉΓ ἐτετρήχει, ὃ βίη. 2 ΡΙρογίδοι 
οὗ τάρασσω, “ἰο ἀϊδέιγν,") “ἰο 57 ὠρ,᾿ ἄχο. ; [αΐ. ταράξω : 

1 Ρογί. τετάραχα, “1 λατε αἀϊδίιτδεα. :᾽" 2. Ῥοτῖ. (Ππ|ὙΔη8}}1γ6) τέτρηχα, 

“1 απὶ ἀϊδίιγδεα,," “1 ἀπὶ ἴῃ σοη πιδίοη,,"" ο. 'ΤῊΘ σοτϊητῆοη ορἰπίοῃ, 

μὲ τέτρηχα ἴΒ Ρεγδοὶ οἵ ἃ νϑὺῦ τρήχω (ἔξοπι τρηχύς, “τοι 5},᾽), 5 ΤΘ- 

αϊοα ὈΥ Βυϊιπιαηη {[νεατὶ., 8. Ὁ.), αὔζου [η6 οἸά στατηϊηαγίδηβ. 1 ῦ 
Ῥοεί5, ἱπάθϑή, δοίβὰ οῃ {ῃ}5 ορί πίοῃ, 850 ΓᾺΓ 88 ἴο ἔστη ἃ ργββθηΐ τρήχω, 
“ἐἐρ δὲ τοιιρὶ ΟΥ̓ βἐϊ}} ;)) ἃ5 Νιίσαπά., ΤΊιετ., 521 ; ἂπὰ Δρο]οπίαβ Ἀδο- 

ἀἰὰ5 ({., 1398) 565 τέτρηχα ἴῃ {ῃ15 ΒΙση  ΠΟδίΊΟΏ.--- 8 Ρῥτοσθ58 οὗ 
Γογηαιΐοη ἴῃ τέτρηχα ἈΡΡΘΔΥΒ ἴ0 Ὀ6 85 [Ό]]ον5 : ταράσσω, ὈΥ ἰγᾶῃ5- 
ΡΟβιοη τραάσσω, σοηἰιδοίθά, ν» ἢ τ ΔΟΒουθὶησ (Π6 Ἰαϊοηΐ ἀβρίγαίθ οὗ 
16 ρ, ἱπίο ϑράσσω (Αἰιΐογ; ἴαϊ. ϑράξω : μετ. τέτρᾶχα : Ἑρίο πὰ 
Ιοηΐς τέτρηχα. ((Οἰαγπιϊολιαεἰ᾽ 5 ατεεῖς γεν, Ὁ. 2318.) 

Στεναχίζετο, Ἐρὶς ἀπά Ιοηΐςο [ὉΓ ἐστεναιχίζετο, 8 βίης. ἱτηρογί. ἱπαϊο. 
τηϊά. οἵ στεναχίζω, ““ἰο στοαη,," ““ἰο τεβομπί.""---ΕἼοτη στενάχω, ἃπὰ 

ΜΠ ἃ 5ρθοῖθβ οἵ γδαπθηΐδίϊνθ τηθδηίηρ. ΕΎΌΝ 

"Ὅμαδος, οὐ, ὁ, ““α ἰοιιά ἀϊπ,, “ἀπ πρτοαν,᾽" ὅζτα., Βαϊ 65ρ6- 

{πνῈ 96. ΦΙΆΠγ οὔ τμ6 οοπῆαβοά νοΐοθ8 οἵ ἃ Ιᾶγβδ ογοννα:--- ῬΎΟμι ὁμός 
ὁμάς, “λα τολιοῖε,") “ ἰοσείλεν,," ἄτα. : 

Βοόωντες, Θη]ατροά Ἐρίο ἔοττη ἴὉΥ βόωντες, ποιη. Ρ]Γ. Τηᾶ50. 

ΡΓ68. ρᾶγῖ. οὗ βοάω, “ἰο οτγ αἰοια ;᾽" Γαΐ. βοήσω.---ἘΎοτα βοή, 
ἐὰ αιοε ἔβα δἠοιιί.᾽" ζρ 

᾿Ἐρήτυον, 8 ρΙαγ. πηρογί. ἰπάϊς. δοῖ. οἵ ἐρητύω, “ἰο τεδίγαϊη," “10 

ἀοϊά ϑαοῖ ;)" ἴαϊ. ἐρητύσω.---ΑἸίπ ἰο ἐρύω, ἐρύκω, “ἐο ἀγαι»,᾽ “ἰο Κεε» 

ἐπ, “ἰο οἰέοῖ,.᾽" 

Αὐτῆς, σθῃ. 5Βίης. οἵ ἀὐτή, ἧς, ἧ, “α οἱαπιον,," ““α οΥν,᾿ ““α 8δϑομί.᾽" 

Σχοίατο, Ἐρίο ἀπά Ιοηΐὸ ξου σχοῖντο, 8 ῬΙΓ. 2 801. ορί. τηϊὰ 

ἴκινε 98. οὗ ἔχω, ““ἰο ποῖά," “Ἰο τοδίγαῖη.""---ῖσ {π6 τηϊά 16, “ ἐὸ τέ: 

εἰγαΐη οπε᾽ 5 δεῖ, “ἰο τεῤγαϊη :᾽" Ὦ δου. ταηϊὰ. ἐσχόμην. 

Διοτρεφέων. ΟΟηδα]ξ ΒΟΟΙ 1., ᾿ἰπ6 176. 
Σπουδῇ, ἀαϊ. βἰηρ. οἵ σπουδή, ἧς, ἣ, “ Ῥαϊη5,᾽" “ ἐτοιιδῖο," “ἀ- 

[1 ν8 99. βοιμιν," τακϑὴ δά νουθία!!γ. (Οοηβαϊὶ ποίθ.) 

Ἔρητυθεν. ἘΡὶο σοηίτδοιρα (Ὄγπὶ (ογ ἠρητύθησαν, 8 Ῥίυτ. 1 Δογ. ἴῃ- 

αἷς. ρᾶ58. οἵ ἐρητύω, “ ἰο τεδίγαῖη." ΟὐΟπΒαΪΌ Π{π6 97. 

Ἔδρας, ἀοουϑ. ῬΙαγ. οὗ ξόρα, ας, ἡ, ἘΡίο δηὰ Ιοηὶς ἔδρη, Ὡς» ἦν ““α 
νεαί," “α αἀἰυϊ»άονι ΟΥ̓ τοῖο οὕ σεα,5." (Οὐηϑυ]ξ ποίθ.) 

Εκτε 

[“νε 95. 

ΤανΝῈ 97. 

Ἐ αὐλοῦ «. 
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Βοοῖ ἃ. Ζήπε 100-104. 

Τ1ακε 100. Κρείων. Οοπβοξ ὈΟῸΚ 1., π6 180. 

ΙΝ 101. Ἥφαιστος. ΟὐΟπΒα] θΟΟΚ 1., "η6 δ51. 
Κάμε, Ἐρὶς πὰ Ιοηὶς ἔῸΥ ἔκαμε, 8 Ξἰηρσ. 2. ΔΟοΥ. ἱπάϊο. δοῖ. οὔ κάμνω, 

Μο δεβίοιο ἰαδογ προτι,᾿ ““ἰο ἰαῦοτ;" ξαΐ. καμοῦμει: 2 ΔΟΥ. ἔκαμον.-τα 

Τιοηρίμοπεϑα ΠΌΓῚ ἃ τοοῖ καμ- ἴῃ π6 ὕγθβθηΐ, {π||8 βᾶτὴβ τοοῦ ἄρρθδτ- 
ἰησ' ἘΠΙΘησΊ ΠΘπΘἀ ἴῃ {86 ΟἴΠΘΥ 6 ῃ568.---ΒῸΡΡ ΘΟΙΏΡΑΓΙΕΒ 1ῃ6 ϑαπβοσὶῖ 
τοοῦ ἄβλαπι, “10 Θηάυτα," ὅο. 

Τεύχων, ΠΟΠῚ. 5ἰη5. Τη856. ΡΓ65. ρατέ. οὗ τεύχω, ““ἰο ψαῤτίσαίε,,)" ““ ἐκ 

Ῥτέρατε," “0 5εΐ τεαάγ,᾽"" ““ἰο πιαΐε,᾽") ἄχεα. ; ζαΐ. τεύξω : 1 δογ. ἔτευξα. 

-- ΝΘ ΠΥ ακίη ἴο τυγχάνω, ἴῃ6 ποίϊοῃ ᾿πρ]16ἃ ἴῃ νοι μᾶ5 στον 
ουξ οὗ (ῃ68 ροτῖ. Ρ455. οὗ τεύχω, ν»Ὠ]Οἢ ΤΘΡΓΘΒΘηΐ5Β ἐπαΐ νυ] οἢ ἢ83 ὈΘῈπ 

Τη866, ἃηὰ 50 15 ΘΟχίβίϊησ. Ηδποθ, ἰπ ΕΡΙσ, [Π6 ΤΌΥτη5 τέτυγμαι, ἐτε- 

τύγμην, ἐτύχθην, ἅτ 5 θ5ίδπ. Α}}γ [06 απ ἢ τύγχανω, ἔτυχον : 

δηᾶ {ῃ8 δοΐῖνα ρογίδοϊ τέτευχα, ΜΠΘη πἰ56ἃ ᾿πίγαηβ᾽ ΠΥΘΙΥ, 15 πβοθα δχ- 
ΔΟΙΥ ΚΘ τυγχάνω. ἘΔΥΪΏΘΥ, τεύχειν 15 ΤηΔηἸΘΞΌῪ ακίη ἴο τίκτω, ἀπᾶ 

1π6 Θδυηηδη ξεισεη. 
Διακτόρῳ, ἀκαῖ. βίην. οὗ διάκτορος, οὐ, ὃ, ““α τιε55εηΡεΥ.᾽" 

ἴαμα 108. ΤῊ τηϑδηΐηρ οὗὨ (5 νγογὰ 15 ἀἰϊβραίθα. τῇδ ἀξθ8ὶ ἀδτὶ- 
ναΐοη 15 ἔγοιῃ διάγω, δοοογαϊηρ (ὁ ὙΥΒΙΘῊ 1ὑ ννου]Ἱὰ 5 σπ ΓΥ “ ἐΐε δοη- 
ἀπιοίον,)" “τὲ συιϊάε,,) ΜὨΪο σσου]Ἱὰ βυϊ Π., ν., 390, θυ ΜΘΓΟΌΣΥ 

ΥΘΙΘα 565 ΜϑῚ5 ; δπὰ Π., χχῖν., 339, ΘΥΘ Π6 οοπάποῖβ Ῥυχίδτη ἴο 

ἈΘὮ1165. Μοβί σΟΙΩΠΊΟΠΙΥ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, [Π6 ΤΟΙ 15 ἱπίθσργοίθα “ ἐὴε 

τι 55 ΕΉΡΕΥ,,) 85 1ἴ ὁ διάγων τὰς ἀγγελίας. ΤιΔΊΘΥ ὙΥΥΪΓΘΙΒ ΘΟΥΓΔΙΠΙῪ ὑϑϑᾶ 
1 ἴῃ 1815 ΒΒΠΈΘ ; 85, [ῸὉΓ ΘΧδΙΏρΡ]6, Οδ] πη ἢ 5 (ΕΥ., 104), οὗ 1η6 ΟΥἹ, 

ἃ5 ΜΙπούναβ αἰΐθπάδηϊζ. Βυϊζίιτηδπη (1,ε1ι]., 5. Ὁ.) ἀθυῖγεϑβ ἴἃ ἔγοτα 

διάκω, ἃ5 ἃ ΟΟ]] Δί γα] ἔοττη οὗ διώκω, ἀπὰ ΤΔΚ65 ἰΐ 5ΙΤΩΡΙΥ δαυϊναϊθαὶ 

ἴο διάκονος. 

᾿Αργειφόντῃ, ἀαΐ. βίησ. οὗ ᾿Αργειφόντης, ουὅ, ὃ, ἴοΥ ᾿Αργοφονευτής, οὗ, 

κλε δίαψετ οὗ Ατριι5." (Οοπδβαϊί ποῖβ.)-- -Ετοτη ἴΑργος, ἃπὰ φονέω οἵ 

φονεύω, “ ἰο δἰαν." 
Ἑρμείας, ου, ὁ, Ἐρὶς ἔογ Ἑρμῆς, οὔ, ὁ, “ Μᾶετοιτυ., ττὰβ 

[αν 104. ΡΟ μηϊοαὶ ἰθΓΠΊ, ΔΠΥ͂ ΓΟΓ-ΘΟΥ̓ΠΘΓΘα μοβὲ δπαϊηρ ἴῃ ἃ πεϑῖ 
ΟΥ πὲ νγὰβ οδ] δα Ἑρμῆς, ΒΌΘΝ 85 ὙΓ6ΓΘ 1γεααθηΐ ἴῃ {Π6 ΡΌΌ]ΪΟ μα 68 

οὗ Αἴποπβ; ἴῃ νἰοἢ βσηϊποαίίοη ὙΠΟ ΚαΙτμᾶπῃ, 1,6ββίησ, ἃπα οἱἢ- 

6.5, ἀθσίνθ [6 ννοσὰ ἔγοτη ἕρμα, “α ῬΤῸΡ," ““Ῥοβί,,") ““δμρροτὶ," ὅχο. 
Πέλοπι, ἀαΐ. 5ὶπρ. οἵ Πέλοψ, οπος, ὁ, ““ Ῥεῖορ5,᾽" Βοὴ οὗ Ταπίδ! 8, 

Βαϊὰ ἴο ᾶύδ τηϊσταϊθα ἔγοτη 1 γάϊα, ἀπὰ ἴο αν σίνθη μἰβ Π8Π16 ἴο 

186 ῬΘΙΟΡΟΠΠ6Β15.----ΕἼοτα πελός, “ ἀατά," δηὰ ὦψ, “υἱδασε;" απ 

ἈθποΘ Ῥεῖορβ τηθδῃβ “ἐδε ἠατἐ-}αοεά,) ΟΥ̓Κ δισατι" ΟΠ, ἃ5 ἱπᾶϊδα- 
{πη ν οὗ ἂη Αβίαίϊο. (οπαϊάβοη, Ῥατγοκίαπιι, Ρ. 35.) “ 

Πληξίππῳ, ἅαϊ. εἰπρ. ᾿ηᾶ50. οἵὗἩἨ πλήξιππος, ον, “ἐὰε ὠὐφετοοη ὁ, 
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Βοοῖ ἃ. 1ήπὸ 104--:110. 

εἰεεὰς ;)) ὙΩΟΥΘ ᾿ἰΓΘΥΔΙΥ, ““ δἐδε- δηλ η,,)) 1. 6.) Μὰ (86 Ἰαδῖ., Αἢ 

Ἡοχιθτῖς πᾷ Ηρθβίοάθδη θρίποὶ οὐ Πθυοθβ, ἰκ6 ἑππόδαμος.---ἘΊοΙη 

πλήσσω, “0 5ηεῖ{ε,,) ἃπα ἕππος, “ α σομΥ86Υ.᾽" ᾿ ᾿ 

Ἶ ᾿Ατρέϊ, ἀαΐ. βίηφ. οἵ ᾿Ατρεύς, ἕος, ὁ, “ Αἰτειι8.""--- ῬΥΟΌΔΌΙΥ 
ἴπνε 105. ἔτοπὰ ἀ, ρτῖν., ἃπὰ τρέω, “ἰο ἱγεπιδὶς,,"") "το ζοατ." Ἡθηοθ 
Αἰγειιδ ΤΩΔΥ ΤηθΔΠ, “ἐλε μη εατῖηρ.᾽ 

Ποιμένι, ἀαϊ. Βίηρ. οὗἨ ποιμήν, ἕνος, ὁ, “α 5Περ]ιεγά."--Ἰὰ σΘΠΘΓΑΙ, 
ὁπ «το Κε6}05 ΟΥ̓ ἐεπά5, ἀμ ὨΘηΟ6 ἃ Κίηρ 8 σ8]16ἀ ἐἠ6 δλεορλετὰ (ι. ε.» 
{Π6. ΚΘΘΡΘΙ ΟΥ̓́Θυδτγάϊδη) ΟΥ̓ ΠΪ8. ΡΘΟΡΪΘ.---ΡΥΟΌΔΟΙΥ αἰκίῃ ἰο πέπαμαι, 

Ρογῖ. οἵ πάομαι, “1ο ἀαοφιῖγε,," “10 Ῥο55685,," πᾶμα, “ Ῥοδδεβδίοη,᾽" πῶῦ, 
ἐᾳ Ποοκ,᾽" ἄχο. 

Πολύαρνι, ἀαΐ. 5Βίηρσ. οἵ πολύαρνος, ον, “ τίοι ἵπι ἰαπιδδ ΟΥὮ 
51.660," ““αὐἱίδι πιαηψ ἰαπιὸς ΟΥ̓ 8ἢιεε}."" Οὔβεῖνθ πα πολύ- 

ἀρνί 8 ΠΕΙΘ ἃ τηθίδρΙαβίϊο ἀαίῖνθ. (Οοηβαϊῖ, οη Μοίαραβίϊς Νούπβ, 
«Απιλοηὶς ἐπίαγρεά Οτεεῖ Οταπιπιαγ, Ὁ. 120.)---ΕὙΟΙα πολύς ἀπᾷ ἀρνός. 
σθηϊεῖνθ ἀββίσηθ ἴο ἀμνός, “ α ἰαπιῦ.᾽" 

Θυέστῃ, ἀαΐ. 5Βίησ. οἵ Θυέστης, ου, ὁ, “ Τλψεδίε8,᾽") Βοη οὗ Ῥαίορβ 

σταπάβοη οἵ Τἀηΐδ]ι5, ἀπά Ὀτοίμου οὐ Αἴγθαβ, ὑνβοπι ἢ6 βυσοθθάθα 
δοοοτάϊηρ ἴο {Π6 ργθβθηΐ ρᾶβϑᾶσθ, ἴῃ [ῃ6 σονδγητηθηΐ οὗ Μυγοθηθ. 

- Θυέστα, “Ἔο]1Ο ποπλϊπαίϊνθ, σθη. Θυέστας, ἴῸΥ Θυέστης, οὔ, 

1 ΝῈ 1ΟΥ. ὁ. (Οοηβυὶξ ποίβ.) εἰ 

Φορῆναι, Ἐρὶο ΡΓ68. ἰηῆη. οὗἉ φορέω, “ ἐο ευἱεἰἀ,")) ““ἰο δεαγ " ΑπΠΟΙΠΟΥ 

Ἐρίο ἔὍστα οὔ [Π6 Ργ68. ἰπῆη. 15 φορήμεναι. ΟὐΟτΊρΑΙΘ γοήμεναι, κολό- 
μεναι, ποθήμεναι. 
᾿νε 108. Πολλῇσιν, Ἐ!ίο δηᾶ Ιοηὶς ἴῸγ πολλαῖς. 

᾿Αργεῖ, ἃαϊ. Ββίησ. ΟΥ̓ Ἄργος, εος, τό, “ Ατρος." (Οοηβαὶ ποίθ.) 

᾿Ερεισάμενος, 1 δΔ0Υ. ρατί. τηϊ΄, οὗἉ ἐρείδω, “ἰοπιαζε οπε ἰλἵπρ 
ἵανε 109. εαπ αραϊπϑὶ αποίλεν ;" Γαΐ, ἐρείδω.---Ἰῃ [Πη6 τηϊ 4416, ““ ἐο »γῸΡ 
οη6᾽5 810, ““ἰο ἰεαπ τπροπ.᾽" 

Μετηύδα, 8 5βίηρ. ἱτηρογί, ἱπαϊο. δοί. οὔ μεταυδάω, “ ἰο 5Ρεαΐ αἀπιοηρ,᾽ 
ἃπα Π6ΠΟΘ, “ἐο αὐάγε55.""---ΕἸοΙΏῚ μετά ἃπὰ αὐδάω. 

11νῈ 110. “Ἤρωες. Οοηδα θοοΪ 1., 11η8 4. 

Θεράποντες, ποτη. Ρ᾽αΓ. οὗ θεράπων, οντος, ὃ, “ α βεγυαπί,᾽" “ἀπ αἱ- 

ἐεπάαπί," ἄο. ἴΙπ Ηοιηδῦ δηᾶ οἱὰ δυΐῃοῦβ ᾿ξ αἰνγαγβ αἰ Ὸ 5 ἰΠῸ ΠῚ 

δοῦλος, ἃ5 ᾿τηΡΙγἱπσ ἔἴτθθ δῃηα ΠΟΠΟΥΔΌΙΘ βοῦυίοθ. ἴὶῖὲῃ ΟΠ ΐο5, μονν- 

ΕΥ̓ΘΙ, ϑεράποντες ΜγὙὰΒ ἴῃ ΠΆΠῚΘ [ῸΓ {Π6ῚΓ 81αυθβ. (Αγποίά, Τἠμοψά. 

ὙΠ... 40.) 

Ἄρηος, σ8ῃ. βίησ. οὕΑρης, ηος, ὁ, ἘΡίΟ ἀηὰ Ιοηΐο [ῸΓ "Αρῆς, εος, ὁ, 

“Μαγ5," βοὴ οὗ Τυρ 116 Υ πὰ 10πο, σοὰ οὗἃ νγᾺΓ δπὰ βἰδυρ θυ, ΤΘΡΥΘ-. 
δβϑηίθα ὈΥ ΗΟΠΊΘΥ 88 ἃ σίσαπίϊο ὙΓΆΥΤΙΟσ. ΗθπηΟ6, ἰάθη 85. δὴ 80. 
ΡΘΙΙαἰϊνθ ΤῸ ““τὐατ,᾽" “ δἰαιρ λον," “ πιιτάετ," ὅζο.---ὐλκίη το ἀόδην 

1χνῈ 106. 

μ 
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Βοοῖ ἃ. [ἡπὸ110--117. 

ἄρσην, 835 Μῆατε ἴο πιαβ; ῬΕΙΠΆΡΒ, 4150, ἴο ἀνήρ, ἥρως, ἃπὰ ΟδΥΠπΊδπ 

ἄετγ ; ῬΘΓΠΔΡΒ, 8]50, ἰο αἴρων, ἐναίρω, Τιαἰϊη ἀγπια, ἀπ ἰο {ῃ6 ρτγθῆχ 

ἀοι.... ἙΎΟΠῚ [Π6 5ΔΙη6 ΤοΟΟΐ ΘΟΙη6 ἀρετή, ἀρείω, ἄριστος, {πι6 ἢγϑὶ πο- 

ἐἴοη οὗ ροοάπεβς5 Ὀθὶηρ ἰΠαΐ οἵ πιαπλοοᾶ, ὀγαῦετῳ ἴπ τρσατ. (οπαίἀοη᾽ς 

Νεῖιο Οταίψ[ι5, Ρ. 368.) ᾿ 

1χνε 111. "Ἄττῃ. Οὐοηβο θΟΟΚ ἱ., Ππ6 412. 
«᾿Ενέδησε, 8 βἴπρσ. 1 Δ0γ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἐνδέω, ““ἐο δϊπά ἴη,᾽" ““ἰο ἐεη- 

(απρίε ;᾽" Ἷαϊ. ἐνδήσω : 1 8Δ0γ. ἐνέδησα.----ἘΎΟΤη ἐν ἀπ δέω, “1ο δῖπά." 

Σχέτλιος, α, ον, ἘΡΙ΄α ἀηὰ ΙοηΪϊς ἡ, ον, “ οτιεῖ,᾽" βαϊὰ ργοόρου- 

ἴμκε 112. ΙΥ οὗ Ρβύβοῃβ ἀοὶηρ απά επάιτιηρ, ἀατῖτιρ, οὐδίϊπαίε, τα, 

γεοκίοςς, ὅχα.----ΕὙότὴ ἔχω, σχεῖν, ἰπ 1Π6 56η56 οἵὨ λοίαϊπο ὁπ, ἐπάντίπρ. 

Ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν. ΟὐπΒυ] ὈΟΟΚ ἱ., Πἰπ6 614. 

Τανε 118. Ἴλιον. ΟΟηβυ ΒΟΟΚ ἰ.. Ππ6 71. 

᾿Ἐκπέρσαντα. ΟὈΟΠΒ50] ὈΟΟΚ ἱ., 1Ππ6 19. 

ἘΕῤτείχεον. Οὐηβαϊ]ὲ ὈΟΟΚ 1., ἰπ6 129. 

᾿Απονέεσθαι, ἘρΡὶς ἀηὰ Ιοηΐο ἔογ ἀπονεῖσθαι, ῬΥ68. ᾿πῆηῃ. οὗ {Π6 Τηϊᾶ- 

ἀϊ6 ἀδροπθηΐ ἀπονέομαι, “ἰο ἀερατί,᾽"" “ἰο τείμιτηι ποπιε.""--- ΕὙΟΤη ἀπό 
δῃᾷ νέομαι, ““ἰο ᾳο." 

᾿Απάτην, δου. 5ίηρ. οὗ ἀπάτη, ἡς, ἧἦ, “ ἀεοεὶξ,᾽"" ““{ταιδ,᾽" 

ἴπΝῈ 114. ἄο.---ΕἸο ἅπτω, ἁφάω, “ἰο ἱοιιεὶι,᾽ ἴ. 6., “ ἰο ολεαὶ," δῃ- 

βυγθυΐησ ἰο {Π6 1,Αἰϊπ ραίρατε. (Βιιέϊπιαηη, 1,επι].., εἄ. ΕΊΞκΙακε, Ρ. 118.) 

Βουλεύσατο, Ἐ]ρΙς ἀπᾶὰ ΙοΟη]ς ἴῸΓ ἐδουλεύσατο, 8 5ἴηρσ. 1 ΔΓ. ἱπάϊα. 

ταἰά. οὗ βουλεύω, “ ἐο ἀεϊδεταίε τοἰίΐ αποίλπετ ;)") 1αΐ. βουλεύσω : 1 δΔΟΥ. 

ἐδούλευσα : ἴπ 18 τηϊά 16, βουλεύομαι, “ἰο ἀεἰτδεταίε εὐτέΐ, ογιε᾿5 5εἰΓ,᾽" 
“1 τεβοῖυε τροη," ἄτ. ; Τυϊ. θουλεύσομαι : 1 8οτ. ἐδουλευσάμην. ---- 
Ετοιὴ βουλή, “ σοιιπϑεῖ,᾽" ““αὐνῖοε," ὅτε. 

Δυσκλέᾶ, ἘΡΙΟ πὰ Ιοπὶς ΤῸΥ δυσκλεᾶ, ΔΟΟ.15. 5]. ΤΙηΔ856. 

οὗ δυσκλεής, ἔς, ““Ἰπρίοτιοιι5.᾽" --- ΕΤΟΙῚ δυς- ἂπα κλέος, 
[ φίοτῳ," τεχαίεει 

Ἄργος, δροοῦβ. βίησ. παυΐ. οὗἩὨ "Ἄργος, εος, τό, “Αγροξβ." Οὐοηβαϊί 

ΒΟΟΚ 1., Πἰπ6 80. ᾿ 

Ἱκέσθαι. ΟΟηΒΌ] ὈΟΟΚ 1., Πἰπ6 19. 

Ὥλεσα, 1 5[ηξ. 1 80. ᾿Ἰηα]ς. δοῖ. οὗἉ ὄλλυμι, “10 ἴοδε," “ἰο ἀεδίγου 3 

(αΐ. ὀλέσω : 1 8δογ. ὥλεσα. 
χε 110. Μέλλει. Οοηβυϊὶ ὈΟΟΚ ἱ., 11π6 δ64. 

ὝὙπερμενέϊ, καῖ. Βἴηρ. τηδᾶ56. οὗἁ ὑπερμενής, ἔς, “ ΣΏΡΕΤΊΟΤ ἦπ πιὶρ ἀὲ,᾿} 

“ἰ ἐτοεεάϊπρ πιὶρ]ῖψ,᾽"" ἃ [γϑαυθηΐ δρὶμϑὲ, ἰπ ΗομΘΥ πὰ Ηδβίοά, οἱ 
ΤΡ Το᾿ ἂπὰ οὗ Κίηρβ. [Ι͂ἢ Ἰδῖθι νυ τ ο 5, ἴῃ ἃ θδὰ Β6η56 8130, “"οϑεσ- 

τσεεπῖπρ,᾽)" “ ἱπβοίεηί." --Ὃοοῖῖς νοτὰ, οπι ὑπέρ ἀπ μένος, “ πιὶρ δ" 

“ἐ βίτεπρίΝ,᾽"" ἄτα. 

1χνῈ 117. Πολλάων, Ἐρὶο ἴοΥ πολλῶν 

11νῈ 115. 



ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΙἸΟΒΒΑΒΥ. ΠΗ, 

Βοοκ ῷ. 1ππὲ 117-25. 

Κατέλυσε, 8 5δἰησ. 1. Δ0γ. ἱπάἴο. δοί. οὗἩ καταλύω, ᾿ ἐς ἐεβίτου,," “ ο 
αν ἴοιν."--- Εἴοτὰ κατά πὰ λύω, “ἐο ἰοοδεη,,"" “ ἰο τεῖαχ,; ὅτο. 

Κάρηνα, σοι. Ρ]Γ. οὗ κάρηνον, ουὅ, τό, ““α ἠἀφαὰ,᾽" “α διιπιηιῖ!." ΒΥ 

1Π|6 “ διεπιηιῖδ οὗ οὐ 165) ΔΥΘ τηθϑηίΐ, ΡΥΟΡΘΙΥ͂, [Π6 ῥογέγεβϑϑεβ ΟΥ εἰίᾳάεἰς 
οἵ ρίασθβ, {μαΐ 15, {πε Ὁ Ἰο θϑὲ δηὰ βίτοησθϑβί ραγίβ. 

Αἰσχρόν, ποῃ. 5Βἰησ. πϑαΐ. οἵ αἰσχρός, ἅ, ὄν, “ ἀΐδσταςε- 

ἴωνε 119. 7μ|,᾽ “και δῖηρ δ᾽αηιο," ἀπ Ὦθηοθ ἀδγίνθὰ ΠΌτῃ αἶσχος, 
“ὁ δἤαηιε,᾽") ἄτα. 

Ἐσσομένοισι, Ἐξρὶο ἀπηὰ Ιοηἷσ [ὉΓ ἐσομένοις, [ὰϊ. ρατί. ταϊά. οἵ εἰμέ, 
ἐο δε." Ε 

Μάψ, δἀνθυῦ, “10 πὸ ριγροβ6,,"") “ἐπ ναΐη." ΤῊ νογά, 
[ΑΝ 120. ΡΙΓΗ 811 118 δοτηροιπά5, 8 ΒΟ] 6 ροβέϊς, ἃπὰ στρ βεὶν ἘΡίο. 
---ο-ΟΑοσοογάϊηρσ ἴο 50ΠΊΘ, ΠτΌΤη αἶψα, “ φιιῖοῖι,") ““οπ α βιιάδοη : ὈΘΙΕΘΥ, 

ΡΘΙΠαΡ5, το μάρπτω, “0 στα8;," Ἃ 80. ἱπῆη. Ερίο μαπέειν, ἀπά 
δαυϊναϊθηΐ ἴο ἐμμαπέως, ““ μαϑέϊϊ,,) “ μαπά οὐεῦ παπάᾶ,) ἃπιὰ 50 “σαϑβὴ- 

πε αῖηι,," ὅτο. 

᾿ ἤΑλπρήκτον, Ἐρὶο δηᾷ Ιοηΐο ἴον ἄπρακτον, ἃ 6608. Βίηρ᾽ [η886. 
[πε 12]. οἵ ἄπρηκτος, ον, “ Κγιλε55,,)" ““ὡπαυαϊϊηρ,,"") “ ὠπρτοβίαδϊε.᾽" 

-ΕἼοπ ἀ, ρτῖυ., ἀπὰ πρήσσω (ἘΡία ἃηᾷ Ιοηο [ῸΓ πράσσω), “ἰο α6- 

σοηιρίὶ5].,᾽) “ἐο εἤεοὶ.᾽ 
Παυροτέροισι, Ἑρὶα ἀπᾶ Ιοηΐς ῸὉΓ παυροτέροις, ἀαϊ. Ρ]αΓ. 

[χνῈ 122. , δ Ἢ ᾿ 
ΙΏ856. οὗ παυρότερος, α, ον, “ 7ε1σ6γ,᾽) σοτηραγαίϊνθ οὗὨ παῦ- 

ρος, α, ον, “ ἤειυ."---ΟοἸηρατθ φαῦρος, φαῦλος, ἀπ 1Π6 1,αἰη γαιεῖι5 

δη ραιιοιιδ. 
Πέφανται, 8 βίηρσ. ΡοΥῇ. ἱπά!σ. Ρ458. οὗἉ φαίνω, ““ἐο 5λοιῪ ;᾽" αἴ. φανῶ : 

Ἰαΐθυ ρευῖ. πέφαγκα : ὦ Ῥεγί, (ἰπέταΠ5.}) πέφηνα : ἴῃ {Π6 τηϊάα]6, φαΐνο- 
μαι, ““ἰο ἀρρεαγ ;᾽ Ῥοτῦ. Ρ858. (ΕΓ ΟἽ] τη.) πέφαμμαι, πέφανσαι, πέ- 

ῴφανται, το. 

ὍὌρκια, δ6οι5. ΡΥ. οὗ ὅρκιον, οὐ, τό, ““α ἰδασιιε.᾽) (Οοη- 
ἴανε 194. ΒῈΠ ποίθ.) 

Ταμόντες, ποΙη. Ρ]υΥ. πιᾶ50. 2. ΔΟΥ. ρασί. δοῖ. οὗ τέμνω, ““ἐο οἱὲ,᾽ 

“10 βἰγίκε;" Γαΐ. τεμῶ: 2. 80. ἔταμον ἸαΐθογΥ ἔτεμον.---Ἴ,Θη σι ποπθὰ 
ἥτοτῇ ἃ τοοῦ ΤῈΜ-, ΤΑΙΥ--. 

᾿Αριθμηθήμεναι, Ἐξὶς δἀηᾷ Ιοπὶς [ὉΥ ἀριθμηθῆναι, 1 ΔοΥ. ἱπῆη. Ρᾶ55. 
οἵ ἀριθμέω, “ἰο πιιγιδεν,᾽" ““ἰο σομπὲ,)" [αϊ. ἀριθμήσω.----ΕἼΟΤα ἀριθμός, 
“ἐγμηιϑεγ.᾽ 

Λέξασθαι, 1 ἃογ. ᾿ηῆη. τηϊὰ. οὗ λέγω, ““(ο 5εἰεεὶ ;)" Γαΐ. λέξω. 

ἴ{πνᾷ 125. (σοηπϑυὶς ποΐθ.) : 

᾿Εφέστιοι, ΠοΓΩ. ΡΤ. τηᾶ8ο. ΟΥ̓ ἐφέστιος, ον, “ απ ἱπλαῤϊίαπί." 111- 

ΘΙΆΙΠΥ, “ὁπ {λα ᾿εατίλι,᾽ ἴ. 6., αἴ ΠΟΠΊΘ, ὈΥ̓͂ ΟΠ 6᾽5 οὐγῃ ἤτγθϑδίἀθ ; δπὰ 

ὮΘΠΟΘΘ, ““5εἐϊοα ἴπ α ρίασε,." “λαυνῖπσ α ἤουδε απᾶὰ ἤοκιε," ““κᾳ Ἀριι56- 
. ΒΕΕ2 
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Βοοΐζ ἃ: πὲ 1595--|,80. 

Κεερετγ᾽" (Ϊῃ 8 6 σα] 58η56), Οὐ “" λομβδελοίάεν,᾽"" “απ τηλπαϑιίαπὲῇ," ὅζο 
--Ετότὴ ἐπέ, “"τιροτι,᾽" πὰ ἑστία, ““α ἀεατεϊι."" 

Ἔασιν, ΕρΙς [ΟΥ̓ εἰσί, 8 Ρ]υΓ. ΡΓ65. ἰπάϊο. οὗὨ εἰμέ, ““ ἐο δε.᾽ 

Δεκάδας, ἀοοῦβ. Ρ]ΌΓ. οὗ δεκάς, ἄδος; ἧ, ““α ἀεεσαά,᾽" “α δοάψ 

ΟἔἩ ἰθη πιεγι.᾽) ΟὐὈΥΓΟΒΡροπαϊηρ ἴο [Π6 Τ,ατῖη ἀεειιτία.---- ἼΟΠ 

δέκα, “ἐεη,,) ΜΙ ΠΙΟἢ ΘΟΠΊΡΑΤΘ 1π6 ϑδηβουῖ ἄασατ, ΟἿ ἐεπ, πᾷ 

ἔμ6 Οοητάδη σεΐπ. ᾿ 

Διακοσμηθεῖμεν, ἘΙα ΒΥποοραΐθα ΌΥΤη [ῸΥ διακοσμηθείημεν, 1 Ρ]ῸΓ. 

1 δου. ορῦ. Ρ855. οὗ διακοσμέω, ““ἐο ἀϊείτιδιίε ἴπι οΥάεΥ ;)" [αΐ. διακοσμή- 
σω.--- ΕἼ ΟΠ διά ἀηα κοσμέω, “ ἐο ατταπρε ἐπ ογτάετ." 

Ἑλοίμεθα, 1 Ρ]ΌΥ. 2 801. ορῖ. τηϊά. οὗὁὨ αἱρέω, “ἐο οἼιοο56,᾽ 
ἴχνε 197. ἄς 

[χνὲ 1260. 

Οἰνοχοεύεεν, ῬΥ65. ἱηΐ, δοῖ. οἵ οἰνοχοεύω, “0 ῬΟΏΤ οι τοῖπε,᾽ 8ῃ- 
ὀΐΠ 6 Υ ἴΌττη (ΟΥ̓ οἰνοχοέω. ΟὈΠΒῸ] ὈΟΟΚ 1., Ππ6 598. 

Δευοίατο, ἙἘρὶς ἀπᾶ Ιοπὶς [ῸΓ δεύοιντο, 8 Ρ]ΌΤ. ΡΥ65. ορΐ. οἴ 

ἴπνῈ 128, .1ἢ}8 τοϊἀᾶ!θ ἀδροπθπῖ δεύομαι, ῬοΘίϊο ΤΌΓΓΩ [ῸΓ δέομαι, “ ἰο 
ισαπὶ." 

᾿ Οἰνοχόοιο, Ἐρὶο δῃᾷὰ Ιοηἱς [ογ οἰνοχόου, 56. οὗἉ οἰνοχόος, ουὅ, ὁ, ““α 

τιρ-δεατετ.,--- Ὑοτὴ οἶνος, ““ τοῖπε,᾽" πιὰ χέω, “ἐο Ροιιτ." 

Πλέας, δοουβ. Ρίυγ. οὗ πλέες, ἘΡΙα σοτηρδαζαίνα οὗ πολύς, 

ΟΠΙΥ͂ Τουπᾶ ἱπ {Π6 πογῆ. ἃπᾶ δ 65. ΡΙΌΤ. Τηᾶ56.; 8ΔΠπἃ ΠΕΠΟΘ 

ἐμ6 Τοοτῖς οοπίταοϊβα ΤΌττη πλεῖς. Ἶ 

Ὑἷας, ἀοουβ. ΡΙΌΥ., ἃ5 ΠΌΤΩ ἃ βίϑ υἱς.ς ΟΟΠΒΕ] 11η6 90, ἀπ 4150 
θοοκ ἱ., Ππ6 1602. 

Ναίουσι, 8. ῬΙυΓ. ΡΓ65. ἱπᾶϊο. δοῖ. οἵ ναΐω, “ ἐο ἀιοεῖϊ ;᾽ Γαΐ. 

ἴππε 180. τὰ. νάσομαι: 1 801. ἐνασάμην: Ρεσξ. νένασμαι. ΤὨῊΘ 1 ΔΟΥ. 
βοΐ. ἔνασσα (ἴοτ ἔνασα) 18 868 ἴῃ ἃ ἰγδη5, 786 56Πη56, ΘΕΡΘΟΙΪΔΠΥ͂ ἰπ 

ῬΟΘΊΙΓΥ, “0 πιακε ἰο ἀιρεῖϊ ἴπ ΟΥ̓ Τπμανιϊ,᾽)") ““ἰο σῖθε οπὲ ἐο ἀιυεῖϊ ἐπ," 

θαΐ {Π15 ΟΟΟΌΥΒ 8150 ἰπ {Π6 15: ΔΟΥ. Ρ853. Δπα τηϊά. :; 85, πατὴρ ἐμὸς 

Ἀργεῖ νάσθη, “ΤΩΥ ΤΑΊΠΘΥ 5εἐϊϊεὰ αἱ Ατροϑ᾽᾽ (1]., Χὶν., 119); πὰ νάσ- 

σατο ἄγχ᾽ Ἑλικῶνος. (Ηε5., Ο»., 651.) 

Ἐπίκουροι, ποι. ΡΙυγ. οὗ ἐπίκουρος, οὐ, ὁ, “ απ αἰϊν,᾽ ΑἸνναγ5 υϑοὰ 

85 ἃ βιιθβίδπιϊν ὈΥ ΗΓΠΊΘΥ, πα ΘβρθοΙΑ}}Υ οὗἁὨ {Π6 ὈΔΙθατίαη 8}1165 οὗ 

ΤΙΟΥ. ῬΙΟΡΘΙ͂Υ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, δῇ δα]θοίϊνθ, “ λείρίηρ," “ αἰάϊηρ,᾽" “ἀε- 
ηάϊηρ." Τὰ Ατιῖς Οτθεῖκ, ββρθοίδι!ν, οἱ ἐπέκουροι ΔΥΘ “πιεΥσΈπαΤς 
ἐγοορς,᾽" εἶβο οδ]]ϑᾶ ξένοι, ορροβϑβᾶ ἴο 1ῃ8 πδίϊο 8] ΔΥΠΊΥ͂, πα 1 ΘΥΑΠν 

μισθοφόροι, “ ᾿ιἰτεϊη 5," ἃ 1655 ΠΟΠΟΥΔΌΪΘ Πδτη6 ἤδη σύμμαχοι .--- 
Ετοτὴ ἐπί δηὰ κοῦρος, “α ψοιί,᾽," ““οπε ἐπ ψομπίμϊ Ῥτίηιε." ϑόσὴθ 

ἀϊβιϊη συ ϊϑηθα ἐπέκουροι ἔτοτη σύμμαχοι, ὈΥ τηδΚίῃσ 1Π6 ΓΟΥΤΊΘΥ ΤΘΙΌΥ ἴο 

{Π6 8}1165 οἵἩ ἰμοββ αἰϊδοκθὰ οἵ ἱηναάβᾶ; δπᾶ σύμμαχοι ἴο 86 811165 
οὔιΠμοβθ γῈΟ αἰΐδοκ, Ἰηγδᾶδ, Οὐ Ὀτίησ {Π6 ὙΓΆΓ. 

ἴχνε 129. 
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᾿ Βοοῖ ῷ. Ζῆν 191--195. 
“Πολλέων, Ἐρὶς Γ πολλῶν. ΗοΙΊΟΥ (868 -ὥν, τίβίησ ὉῪ 

ἵανεα 131. ΘΟπίγδοίίοι ἔγογῃ {Π|6 οἱ (Ὅττη ἰῃ -ἄων, ἃπᾶ ΟρΘΠη8 ἰξ ἀρσαΐῃ ᾽ 

ὈΥ. 16 ἱπβουίίοη οὗ δ, ργοἀιοίησ {Π5 δῇ δηάϊηρ ἰῃ -έων, νυν οἴ, το σι- 

ἸΔΥΊΥ͂, τηυβὲ Ὀ6 ῬΥΓΟΠΟΙ ΠΟΘ 8ἃ5 Οη6 50] αὉ]6 ὈΥ̓ ΒΥ πἰΖοβίὶβ. (Καλπετ, 

6. Ο., δ. 261, 3.) 
᾿Εγχέσπαλοι, ποιη. Ρ]0γ. τη850. οἵ ἐγχέσπαλος, ον, “ δρεαγ-δγαπαϊε]ι- 

ἵπι,᾽ ““τοϊεἰάϊηρ (ἴδ 5ρεαὺν ΟΥ ͵αηεε."--- ΕἼότη ἔγχος, “α 5ρεατ,᾽" δη 

πάλλ.», "“1Ἰο ὑγαπάϊε᾽ι,᾽") ““ἰο τοἰεϊἀ.᾽» 

Πλάζουσι, 8. ΙΓ. ΡΓ65. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ πλάζω, “ἰο εαιτιδε ἰο 

τατον ;" ἴαϊ. πλάγξω : 1 δογ. ἔπλαγξα.---Ἰὰ 186 τη ]6, 
“0 εσατι8ὲ οπεἾ δεἰ  ἰο τυαπάεγ,᾽" 1. 6.7 “ ἰο ᾿τοαπάᾶεν.᾽"--τ 5 1 τόση ἃ τοοί 
ΠΛΑΓΙΧ--. 

Εἰῶσι, 8 Ρὶατγ. Ργ658. ἰηάϊο. δοῖ. οἵ εἰάω, εἰῶ, Ἑρὶο δῃὰ Ιοηΐο ΤῸΓ ἐώω, 
ἐῶ, “10 ρεγηιῖὶ!,,) “ἰο αἰϊοιυ." ἨἩθῃοθ εἰῶσε ἰ5 ἴῸΓ ἐῶσι. 

Βεδάασι, Ἐρὶς ἀπά 5γποοραῖθα ἴοττη ἴογ βεδήκασι (ἀποίΠ 6 Γ 

Βυηοοραΐθά, δηά, αἵ [Π6 βαῖηθ {{π|6, οοπίγαοϊθα ἴοττη [ῸΓ 

ὙΠ Οἢ 15 βεδᾶσι), 8 ῬΙυγ. ροσί. ἱπάϊς. δοῖ. οἵ βαίνω, ““ἰο σο." Ἡοτηδῦ 
885 βεθάασι, ρατί. βεθάώς, βεθάυζα, ἀπιὰ ᾿πῆη. βεθάμεν. 1,αΊΘΓ ΤΙ ΓΘΥΒ 

Πᾶν 4150 βεθώς, βεθῶσα, βεθώς.-τ--Α1} [Π656 ἔοττηβ, μου ΥΘΥ, ΓΘ ΤΆΤΘ, 

οχοθρὲ ἰῇ Ροθίυυ. 

Ἐνιαυτοί, ποιη. Ρ]αΓ. οὗ ἐνιαυτός, οὔ, ὁ, ““α ψεαγ.," Τηΐ5 νοσά, 

(Ὠουσἢ σοιητηοη ἰῇ 4}} αὐ, 58 τηοϑὲ ᾿τραυθηΐ ἴῃ 1Π6 ροθίβ. 1ἰ 
τηθδηΐ ἀπῳ σοπιρίεία 8}ᾷεε, ΟΥ̓ Ῥετίοἀ οἵ ἐΐπιδ ; ἃπιὰ ἤθησ6 16 ἢᾶγνθ (ΟΔ., 
ἱ., 16) ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν, “ α5 ἐϊπιε58 Υ0]]6 ἃ οἡ [6 ΥΘΔΓ 

Θ8η16 τοιηἀ.""--- ΕΟἼΟΙῚ ἔνος, ““α ψεατ,᾽" τ ΒΟ σοτηρατθ ἰδ 6 1,δεη 

αηπιιδ. ΤἼΘ ἀογιναϊοηβ ἐνὲ αὐτῷ, “ εἰ ιοοπιίαϊπεά,᾽" ἀπὰ ἐν, ἰαύω, ἃτΘ 
ΤΩΘΥ6 0116 1165. 

Δοῦρα, οοπίγαοϊοα ΠΠῸΠπ| δούρατα, ἀπ Ὀοί᾿ {Π656 Ἐρὶο δηὰ 

ἴλκε 185. Ιοπΐο (ΌΥΠῚ5 ΤὉΓ δόρατα, ποπι. ΡΙυΓ. οἵ δόρυ, ατος, τό, ““τοοοᾶ,᾽ 

δηἃ ΔηΥ {πίπσ πηᾶᾶάθ {πΠδυθίγομῃ, “" ἐς ἐἠπιδετ 8) οὗ ἃ ΒΗ], ““α 5ρεατ,᾽" 

ἅτο.---ΟΟἸΏΡΆ 16 [6 Ξαπβοσὶῦ ἀατις, “ [η6 βίθτη οὗ ἃ {γθ6." (Εἰολλοῇ, 
Ρεγρίεϊεῖι., Ρ. 208.) 

Σέσηπε, 8 δίπσ. 2 ρογί, ἱπάϊο. δοΐῖ. οὗ σήπω, ““ο πιαζε τοίίεη,᾽" “ἰο 

εοτγμρὲ;" [αΐ. σήψω : 2 ΡαΓῖ. 45 ἃ ργεβθηΐ, νυ ᾿η γα η 5. ΕἸ Υ 6 ΟΥ Ρᾶ55- 
ἶν8 ἴογοθ, σέσηπα, ““1 ἀπι τοίέεγι.,.“«-ΓῈ6 τοοί, βίγι οἷν, ἰ5 ΣΑΠ-- 85 
ΔΡΡΘΔΓΒ ἰῃ 1(ῃ6 βΒοοοηᾶ δογίβὲ ραββῖίνβ ἐ-σάπ-ην, σαπ-ῆναι, πᾷ ἴῃ 1ῃ6 

δὐἀϊοδοῖϊνο σαπ-ρός. ΤὮῺΘ δἀ]θοϊϊνα σαθο-ρός 8 αΚίη. 
Σπέρτα, ποιῃ. ΡΙαγ. οὗ σπάρτον, ου, τό, “α τορε,᾽") “α εαὖϊε.""---ἼὙοτα 

σπείρω, “ἰο ἐισὶδί,᾽") δοσογάϊηρ 0 ΒΟΠΊΘ, δἰ ἐπουσἢ {8 8ατη6 σπεέρω 

ἰβ ΤΙουηἃ ΟΥ̓ ἱπ ἰμ6 στατημηατῖίαπβ. Νοῖ, σογίδί ΠΥ, ἔγοϊη σπάρτος, 
“«Νραηπῖδἢ, ὕγοοηι,᾽"" ὙΜΒΪΟἢ τραϑ ὉΠΚΡ πη ἴο Β6 Οτδοκβ ἰπ Ἠοπιδι᾿κ 

{ἰπ|0. ((οηβη " οἵθ.) 

[μπνε 1392. 

Τανε 184. 
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Βοοῖς ῷ. [1ὰπὸ 185--144. 

Ἀέλυνται, 8. Ῥίυτ. ρΡοτγῖ. ἱπᾶϊο. ρᾶβ85. οἵ λύω, “ἐο ἰοοδέπ," “ἰο :Ῥ- 
πσῖϑὶ ;" (αἱ. λύσω : ρνοτί. λέλυκα : Ῥετῖ. Ρ458. λέλυμαι, ὅτε. 

: Λλοχοι, ποῖη. ρ]υγ. οὗ ἄλοχος, ου, ἧ. Οὐπδυϊ θΟΟΚ ἷ., 
11η6 546. 

Νήπια. Οὐοηβι 11π6 38. 

Εἴαται, Ἐς ἀπά Ιοπὶς [ῸΓ ἦνται, 8 μἱυγ. οὗ ἦμαι, “1 εἰ1.} 

ἴανε 187. ΠΟ πβαὶ: ΒΟΟΚ ἱ., ΠΠπὸ δ6δ. 
Μεγάροις, ἀαϊ. Ῥ]υγ. οἵ μέγαρον, ουὅ, τό, ““α βαὶὶ ;" ῬΤΟΡΘΕΤΥ, απ 

ἴατρε τοῦπὶ ΟΥ οἰπαπιδετ. ΜΟΒΕΥ πξθα ἴῃ {Π6 Ρ] ΓΔ], Π 8 σάες ἴῃ Τιαἴϊῃ, 
Βθοδαβα {Π6 Ποιι56 σΟηβΙβίθα οὗἉ ΓΔ ΠΥ͂ ΤΟΟΤῊΒ : ΠΕΠ6Θ ἐν μεγάροις οἴϊαη 

. Βοῖ5 [Π6 σοῆθγαὶ τηθδηΐϊηρ οὗ “ αὐ κοπιε,᾽ ΜῚ [ῃ6 ποίΐοη οὗ ρΡβδο8 δπὰ 

αυϊδί, ἃ5 Ορροββᾶ ἴο ννδγ δηᾷᾶ ἐσγαυ δ] !]ηΡ.--- ΕἸ μέγας. 

Ποτιδέγμεναι, ποιη. Ρ]ΌΥ. ἔδιη. Ερὶς πᾶ Ῥουῖς ΤῸΥ προςδέγμεναι, 
᾿Βυποοραίθα 23, 80Υ. ρατί. οὗ προςδέχομαι, “ἰο τραῖὲ ἔογ,"" “ἰο ἐτρεεῖ." 

ἈΑοοοτχάϊηρ ἴο ΒΟΙΏΘ, προςδέγμεναι 15 ἴῸΤ προςδεδεγμέναι, ρμοτί. ρατί. οὗ 
προςδέχομαι ; Ὀὰΐ σου] Βιιείπιαπη, ἵγτερ. Ῥετὺς, Ὁ. 68, εἰ. ΕἸξλίαζε, 

Δ η4 σοιηράᾶγσα ὈΟ0ΟΚ 1., ᾿ἰη6 2392, Του Αγ Κ5 ὕροη δέχθαι.---Τ 6 ΡΥ ΟΙΡΙ6, 

ἴξ πηυβὲ Ὀ6 οὐξουυϑᾶ, μὰ5 Πϑσύδ 1Π6 ἴΏγοΘ, ποῖ οἵ [ῃ8 δογίβί ῬΥΟΡΘΙ͂Υ, 

Ὀὰὲ ΤΩΘΙΘΙΥ Οἵ τραϊέϊηρ᾽ {ογ, ετρεοίϊηρ. (Βιιίπιαπη, ἰ. 6.) ΄ 

ἜἌμμι, Ἐρίο δηιὼ ΖΞ ο]ς ογΥ ἡμῖν. 

Τινε 138. Αὔτως. Οοπβυῦ ὈΟΟΚ ἱ., π6 133. 

᾿Ακράαντον, ποτη. βίη. πουΐ. οὗ ἀκράαντος, ον, “ πηβηϊδἠεα,᾽" “τοι ῇ- 
ομὲ τεδεῖ!." --- ΕΥΌτα ἀ, ργῖυ., ἀπᾶ κραιαίνω, ““ἰο αεεοπιρίτδὴ ;" Ἐς 

Θηρσίμοπαᾶ ΦΌΧΓ ἴοσ κραίνω : [αϊ. κρἄνῶ : 50 1παΐὶ ἀκράαντον 15 1156] 
8 Ἰδῃρ: θη [ΌΥΓ [ῸΓ ἄκραντον. ΟΟηβα!ξ ΒΟΟΚ 1., 11Π6 41. 

Ἑΐνεκα, ἘΡΙΟ δηᾶ Ἰοηΐς ζῸΓ ἕνεκα. 
Φεύγωμεν, 1 ΡΙΌΥ. ΡΥ65. 50]. δοί. οἵ φεύγω, “ἐο εε." Οοη- 
501 θΟΟΚ 1., πΠ6 179. 

Πατρίδα, ἀοουβ. βίπρ. οὗ πατρίς, ίδος ; 51] ΟΕ], ροδίϊο ἐδιηϊπὶπθ οἵ 

τάτριος, ““ παξῖνε,᾽)" “0 οπε᾿5 ζαίλετς." υϑεὰ Θβρθοῖδ ΠΥ ἴῃ σοπ͵υπο- 

τνίοη Ὑ ἢ γαῖα, αἷα, ὅκο., “ οπεῖβ παίϊῖοε ἰαπά," ““οπε᾿5 γζαϊπετίαπά.""-- 

Ετοῖη πατήρ, “ἃ {αίλετ." 
ξανε 142. Στήθεσσιν. ΟΟηΒαὶ: ὈΟΟΚ 1., Πἰπ6 89. 

Ὅρινεν, ἘΡΙο πὰ Ιοῃΐο ἴοσ ὦρινεν, 8 βίη. 1 80 υ. ̓πᾶϊς. δοῖ. οἵ ὀρίνω, 

«ἐ0 ατοιι86."---ΕἼοτη ὄρω, ὄρνυμι, “ ἐο αγοιι56,᾽" ““ἰο ετοῖΐε.᾽" 
Πληθύν, δοου5. βίησ. οἵ πληθύς, ὕος, ἡ, “α ἰλτοηρ,᾽") Ἰοπῖσ 

δῃᾶ Ἑρὶο ἔοττη [ῸΓ πλῆθος, εος, τό.---ΕἼοΙα ᾿τλήθω, “ἐο 111." 

Κινήθη, Ἐρὶς ἀπᾶ Ιοπὶς ἴογ ἐκινήθη, 8 Ββἰπσ. 1. 807. ἱπάϊο. 

Ρ885. ΟΥ̓ κινέω, “40 πιουξ,,) ““ἰο αφτίαίε,,)) “10 ετοῖΐε ;" Ταϊ, 

κινήσω: 1 801. ἐκίνησα, χο.---ΊοΙη κίω, “ἰο σο,᾿" ἴμ8 Πἰἴδγα] τηθαπίηςξ 

οἵ κινέω Ὀθϊηρ ““ἐο δεῖ α ροῖηρ.᾽" 

[χνε 136. 

[ππε 140. 

ἴχνΕ 148. 

[ωχνε 144 
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Βοοῖ; ῷΦ. 1άηε 145--148, 

Ἡό του, βθῃ. 5ηρ. οἵ πόντος, οὐ, ὁ, “ἐλ ἀεερ," -ἰλδ ορεὴ 

ἴανε 146. .α."--ΑἈίῃ ἴο βένθος, “ ἀεριλ," βάθος, βυθός, ἀπιὰ 1ιαἰΐῃ 
Μιπάιι5. 

Ἰκαρίοιο, Ἐξρὶς ἀπά Ιοηΐο [ὉΓ Ἰκαρίου, θη. Βίης. τη886. οὗὁ Ἰκάριος, 
η, ον, Ἐξρὶς δπὰ Ιοπῖο (Ὁγ Ἰκάριος, α, ον, " ]Ἰρατίαη,᾽" “ οΓ ΟΥ̓δεϊοπι σι: 

ἰο (ἠ Ἰεἰαπὰ οὗ ]εατία.᾽᾽--- ΕΎοτη ἸΙκαρία, Ἐξρίο ἂπά Ιοπὶο Ἰκαρίη, “1ωα- 
τἴα.) (Οοηβυὶδ ποίθ.) 

Εὖρος, οὐ, ὁ, “ {6 ξομιϊιδαδὶ τοὶ," 106 1,ιΐη Επσιιθ ΟΥ̓  ωϊίγτιια. 
-- Λοσογάϊηρσ ἰ0. 50ΠΊ6, ἸΌΠ] αὔρα, “(κε [γεδὴι αἱν οΓ πιογπίηρ ;) δ0- 
οογάϊηρ ἰ0 ΟΥΠΘΥΒ, ΓΌτ ἠώς, ἕως, “ γιογπΐηρ,)) ἃ5 ἱπάἀϊοδίϊηρσ [Π6 πιοτῆ- 

ἵπ τοϊπά. 

Νότος, ουὅ, ὁ, “ἐμε δοιίἠ ιοἱπά,᾽) ΟΥ̓́, ΒΕΓ ΘΕΙ͂Υ, ““ ἐδλε δοιμι ισεδὲ ισὶπῆ,"»ἢ 

106 1αἰίη Νοίι5. [ζ Ὀγουρῇΐ ἴοσβ, ἀδτηρ, δηὰ ταῖπ. Τῇαΐ ἔθ ΥΘ νγ88 

8ῃ οτσί πη] ποίΐθη οὗ τηοϊβίυσθ ἰπ ἴΠ6 ννογὰ 18. οἰθᾶγ τοι 18. ἀθυῖνα- 

{ἰν68, νότιος, ““τοεί,᾽ " ἀατιρ ;)" νότις, ““ πιοίδίιγε ;,") νοτίζω, “ἰο πιοῖεἰ- 

ἐπ,᾽" ἄχα. 

Ὥρορε, 8. 5βἴηρ. 2 80Γ. ΟΥ̓ ὄρνυμι, ““ἰο ταῖδε,᾽) ““1ο ετεῖϊε," 1Τ6- 

ἀυρ!σαιδα ἔώγτη (ῸΓ ὧρε, ἀοσοτγάϊηρ (0 {Π6 ἀπδίοσΎ οἵ ἤραρε, 

ἤκαχε, ἕο. Οὐηβ]ξ 1Π6 ΤΟΥ Κ5 οὗ Βυι(ίπηᾶηη {(ἤγτγερ. Ῥετὺς, Ὁ. 193, 

εἰ. ΕἸδπίακε), ννὩ0 δομ ΟΥ̓ Υ8. 1ῃη6. ΘΠ ΘΓ Ορὶπίοη, ὑπαὶ ὥρορε 15 ἃ 

Ροτίδος νυτἢ [ἢ αι η 165 ἰγαηβροβθα. 
᾿Επαΐξας, ποῃι. 5ης. Τηᾶ586. 1 8Δ0Γ. ραγί. δοῖ. οἵ ἐπαΐσσω, " ἰο τιιδὰ,) 

ἐἰο διιτδὲ ἐοτίὴ;" {αῖ. ἐπαΐξω.-τολ τοῖς ΤΟΥ π], ἐπάσσω ΟΥ ἐπάττω ; ἴυξ. 

ἐπάξω.--- ἘΤοΙῊ ἐπέ ἀπὰ ἀΐσσω, “ἰο τιιδὴ..᾽" 

Κινήσῃ, 8. Βἰπδ. 1. Δ0Υ. 510]. δοῖ. οἵ κενέω. Οοηβαϊὲ 1ἴπθ 

144. 
Ζέφυρος, ουὅ, ὁ, “λα ποτεϊπσεδὶ «εἰπὰ ;) βιγιοί!γ, “ἐλε ποτιλ-ποτὶδ- 

ισεδί." (Οοηβ: ποίθ.}--- Οομητη ον ἀογ νὰ ἔγοτη ζόφος, “ ἀατίπεα5,᾽} 
“ἐ σίοοηι," ν᾽ ὨΪΟἢ ΘΕ] ΟσΎ, 1 σογτϑοῖ, Μ}}} 8}1ὰ46 ἴο 118 ἀδτκ εἱου 5 

ἰξ οἴϊδη θτουσῃξ νυν ἰδ ; οἰοι 5, Πουγ νυ, ποῖ δοσοιηρδηϊθα ὈΥ ταΐῃ, 

θυΐ ὈΥ σο]ά νγϑαῖῃθυ. Μδῃηῦ, ΠΟΥΘΥΘΥ, τη Κ6 Ζέφυρος “ἰδὲ ιδεσὶ 

τοἱπα,᾽ δῃᾷ, ἀδγίνίηρ ἴὉ ΠἰΚοννῖβθ ποτα ζόφος, ΘΟμβι θυ 1ξ δαυ ν α]θηΐ ἴὸ 

«ΐᾧε εὐεπίηρ τοῖπά ;) Ὀαϊ ΘΟοηΒ01} ποθ ἃ5 αῦουθ. . 

Αήϊον, ου, τό, “ δἰαπάϊηπρ σοτη,᾽" “ἰδδ ἐτορ βίαπάϊηρ οπ ἰδὲ ἰαπά.""--α 

ὉΟΙ ΠΥ, Ὀὰΐ ποῖ ΥΘΙΥ͂ ΘΟΥΓΘΟΙΥ, ᾿ξ ἡνουἹ βθθπη, ἀθγι νὰ ἔγογη λήξα, 

ΤῸΓ λεία, “δοοῖψ,᾽" “ 83οϊϊ,᾽) ΒΟἢ ἃ ΟΥῸΡ Ὀοίπρ δῃ αἰἰγδοίίνθ οδ᾽θοὶ οἔὗ 

Ρἰαπάοσυ. ΤἼΘ ΓΘίδγθηοθ, ΡΟ ΔΟΙΥ, 15 ἴο 118. Ὀθίπ ΠΟῪ ΥΘΔΟΥ ἰο ὃ0 

ὕογηε αἰσαῃ ὃψ [ἢ Ἰμιδδαπάπιαπ. 
Λάθρος, ον, “ ἱπιρείιοιι5,᾽)") “ δἰμιβίετίης.᾽"-- ῬΥΟΌΔΟΙΥ τοι ἃ 
τοῦτ ΛΑΒ-- (οοιῆρατο λαμδάνω), 85 γοίουτίησ ἴο ἐμαὶ υἱοὶ 

ςεἴ2ε5 δῃτὶ ὈΘΑΥΒ ΓΟΤΟΙΒΙΥ͂ ΑΥΡΑΥ͂. ἱ 

Τ1.νῈ 146. 

ΤανῈ 147. 

1χκε 148. 
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Βοοξῷ. 1ήπε 148--.δ4. 

᾿Ἐπαιγίζων, ποιῃ. 5βἰπ5. τηᾶ56. Ργ68. ρᾶτί. δοΐ. οὗ ἐπαιγίζω, “ο τεϑῆ 
μον." -- ΕΟὙότη ἐπί δηὰ αἰγίς, ““α τιιδηρ βίοτηι," ““α ἀμγτίσαπε." 

Ἠμύει, 8 5ίηρσ. ΡΓ65. ἱπαϊο. δοί. οὔ ἠμύω, “ἐο δεπά,"" ““ἰο ῥοιο ἀοιρδτι,᾽. 

“ἐρ δῖηῖ," ἄχεα. Ταῖϊ. ἠμύσω : 1 δογ. ἤμυσα : ροτί., Υ ἢ τϑα ρ] σατο, 

ἐμήμῦκα ; “ἰῃουξ 1{, ἤμῦκα.---Ακίῃ ἰο μύω, “ἐο εἶξε," ἄχο. 

᾿Ασταχύεξσιν, Ἐρὶς ἀηὰ Ιοπὶο ἴοῸΥ ἀστάχυσιν, ἀαΐ. ρΙυγ. οἵ ἄσταχυς, 

νος, ὃ, “απ εα: οἵ οοτη.,"--- ΕὙΟΠῚ ἀ, ΘῸΡΠΟΠΪς, ἃπα στάχυς, “απ ἐατ οὗ 

ἐγ; δηά (ἢϊ5 ᾿ἰαβί ακὶπ ἰοὸ 1ῃ6 ἀδυπηδη αοἢεὶ, δἰαελεῖ. 

᾿Αλαλητῷ, ἀαῖ. 5ῖης. οὗ ἀλαλητός, οὔ, ὁ, “α δμομῆπρ ;" 

βίγιοε!ν, “ἃ τραγ-οτῃ.," -- ΕἼοπη ἀλαλά, “ α τσαγ-οΥν." 

᾿ἘἘσσεύοντο, 8. Ῥ]0Γ. ᾿τηροτῇ. Ἰπάϊς. τηϊά. οἵ σεύω, ““ἐο γιὲ ἴπ 

ἴλκε 150. χιιῖοῖς πιοίϊον,᾽" “ἰ0 ἀτγῖθε,,)" ““ἰο πἰτρα ὁπ: ἴῃ 1Π6 τη! 616, 

“ἰο τιιδῖι,,) ““Ἰοτρε ὁπε᾿5 βεὶ οπ."---ἀκίῃ ἴο ϑέω, ϑεύσομαι, “ἰο τιιτι : 
λιβὲ 85 1ῃ6 1,δοοπίδη ἀἰαϊοοΐ ομαησδα ᾽ ἰηΐο σ. 

- Ὑπένερθε, ἀναγ, “ ἤτοπι δεπεαίξ,᾽" “ δεπεαίλ.᾽" 
Κονίη, Ερὶα ἀηᾷ Ιοηΐο [ῸΓ κονία, ας, ἧ, “᾿ ἀιιδὲ,,") ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ 85 5{1τ- 

στοὰ ἂρ Ὀγ πιθη 8 [δεΐ.-- -Τοῖη κόνις, “ ἀμςι.᾽" Α 
Ἵστατο, 8 5ἰπρ. ἱτηροτγῇ. ᾿πάϊα. τηϊά.. οὗ ἔστημι, ““1ο ρίασε :" 
ἴῃ 188 μη 4416, ““ἐο ρίασε οπε᾿ βεἰ[,," “ἐο βίαπά." 

᾿Αειρομένῃ, ποτη. Βίηρ. ἔδτη. Ργ65. ρασί. ρᾶ55. οὐ ἀείρω, ““ἰο ταῖξε,᾽" 

“10 οτεῖίε,") Ἐφὶς δηὰ Ιοπἱὶς (ῸΥ {π6 Αἰτὶς αἔρω : [αϊ. ἀερῶ (Αἰέϊς ἀρῶ): 
1 δου. ἤειρα ἃπάὰ ἄειρα (ΑἸἴέϊς ἦρα). 

Ἑλκέμεν, Ἐρὶς, Πογτῖς, δπὰ .Ἐ0]1ς ἴογ ἕλκειν, ρυθβ. ἱπῆτ.. 

ἔλνε 163. οί. οἵ ἕλκω, “ ἰο ἄτας." Οὐοηβαϊ ΒΟΟΚ ἰ., ἐπ 194. 
Εἰς ἅλα δῖαν. ΟὐΟπδαϊὲ ὈΟΟΚ ἱ., Ππ6 141. 

Οὐρούς, ἀοοιβ. Ρ]ΌΓ. οἵ οὐρός, οὔ, ὃ, “α ἱτεποὴ᾽" ΟΥ̓ ἐπαπ- 

ἴανε 168. πεῖ ΤῸ Βαϊ ῸΡ 5Π105 δηᾶὰ ᾿Ἰδυποῆϊησ ἔμαπι ἀρϑίῃ. 

γνῆδη ἔμεβα σοΐ ομβοκβϑά, ἴπθὺ πδᾶ ἴο ὃὉ6 οἰδαγθὰ ουζκ Ὀδθίοσ [ἢ6 5ῃϊρ5 

ὁου!ὰ Β6 Ἰδυαπομδά. [Ι͂η Αροϊ]οπίυβ ἘΠοάϊαβ ἃ ἰσοποὴ οὗ 118 Κἰπά 15 

οδἰ]δα ὁλκός .----ΡΥΟΘΔΌΙΥ ἔγοτη ὉΡ--, {ῃ6 τορέ οὗ ὄρνυμι. 
᾿Ἐξεκάθαιρον, 8 Ῥὶυτ. ἱπηροτ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἐκκαθαίρω, “ἰο εἴεατι 

οι ;᾽" 1[αἴ. ἐκκαθαρῶ : 1 δΔογ. ἐξεκάθηρα.--- ΕἼΤ ἐκ ἃπα καθαίρω, “ἰο 
εἰεαη." ΝΜ 

᾿Αὐτή. Οὐοπβοϊε Πἰπη6 97. 

Ἧκεν, 8 5βίπο. ἱτηροσί. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἕκω, ““ἐο ρο,᾿" ὅχο., νυ ΒΙ ἢ 18 186 

τοοΐ οἵ ἱκνέομαι. Τὶ ἰ5 υβοᾶ ἴῃ Ερὶο ἂπᾶ ἱπ Ῥίπᾶδσ, πϑύδυ ἴῃ Ἡογού- 
οἴι5, Δη ΥΘΥΥ͂ ΤΑΥΘΙΥ ἴῃ Αἰτίο. 

Ἱεμένων, 56}. Ρ]ῈΓ. ΡΓΘ65. Ρατί. μὰ. οὗ ζημε, “ὁ 5Ξεπᾶ 1" ἷι 

ἕωπε 1δ4. 1ῃ6 τηϊάά]θ, ζεμαι, “10 δεπά οπεὶβ 8εὶ ῇ αὔιεν α ἐλῖπρ,᾽" “ἰο 
ἐεοῖτε," ἄς. (Οοπβυὶξ ποίθ.). , 

Ἥ!ιρεον, ἴ. ε., ἧρεον, ἘρΙς δηι Ιοπὶς ῸΓ ἥρουν, 8 Ραγ. ηρογῆ, ἰπἀϊς 

ἀοί. οὗἉ αἱρέω. ““ἰο ἰαζε 

11κὲ 149. 

ἔχνε 151]. 
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Βοοκ . 1ήπε 1584-1θῶ. 

Ἕρματα, δου. ΡΙαγ. οἵ ἕρμα,ατος, τό, ““α Ῥγορ.᾽" ΟΟπΒΌΪ: θΟῸΚ 1, 

ἷηθ 486. 

Ὑπέρμορα, δοοῦ8. Ρ]υτ. ποαϊΐ., ἱΆ Κα δ νθυθ δ}! 0, οἵ ὑπέρμο- 
ἴαπα 166. ρος, ον, “ σοπίγαγ (0 {αίε,,) “ ΟΥΕΥ, αὖουε, ΟΥ̓ δεψοπὰ {αίε ;᾽" 
Βαϊὰ οὔ ἱῃοβϑθ γγῆο ὈΥ {Πα ὶγ οὐγῃ δαὶ δαά το {ΠΕ ῚΓ ἀθβίϊηθαὰ βῆδτγθ οὔ 
Γηΐβουυ. ΤΠ ἰάθα ΡΓΟΡΟΥΥ ἱπνοϊνϑα 18 ἐμαὶ οὗἉ αὐάτίείοπ ἴο [16 ; ἀηὰ 

80 [ἈΓ, {ΠΟ Θίουθ, ἃ5 [18 18 ϑῇἤδβοιθα, τῆθη τὸ βαίᾳ ἰο δοίῖ σοπίγατσυ ἴὸ 

ζαΐθ, Ὀτησίησ Ὀροη {ΠΘΠΊΒΘΙν 65 νηΐ (αἴθ ἀἰὰ ποΐ, ἐο ἐλαὶ επίεπί, ἀ6- 

οτθο. (Οοπβυϊ ποΐθ.) 

Νόστος, οὐ, ὁ, “α Τείμγη,," ΒΌΔΙΥ ἄοπια ΟΥ̓ λοπιεισατά. ---- ΑΚίη ἴο 

νέομαι. 

᾿Ετύχθη, 8 5ἴησ. 1 8Δ0γ. ἰηάϊο. ραᾳ58. οὗ τεύχω, “ἰο εἴεοῖ,,") “το πιακε," 
ὅἄο. Οοηβαὶῷ Ππ6 101. 

ΤΙΝῈ 157. Πόποι. Οοπβαϊξ ὈΟΟΚ ἱ., π6 254. 

᾿Αἰγιόχοιο. ΟΘΠηΘὮ]Σ θοΟΚ ἱ., Πἰπ6 202. 
᾿Ατρυτώνηῃ, γοα. 5Βίησ. ἴδῃ. οἵ ἀτρύτωνος, ἡ, ον, “πιπισεαγϊεα,᾽") “ἰαπιε- 

ἰε55,᾽" δὴ θριτῃϑὲ οὔ Μίπογνα. (Οοηβυ ποῖθ.}.---ΕὙότα ἀ, ρτῖυ., ἀηᾶ 

τρύω, ““ἰ0 τσεαγῳ.᾽" ς 
Φεύξονται, 8. Ρ]τΓ. {αξ. ἱπάϊς. οὗ φεύγω, “ἐο Π|ε6." ΟὔΒοτνΘ 

ἴωνε 169. μαι φεύξομαι, ἱπουρὴ τηϊ4 416 ἴῃ [ΌΥΠῚ, 15 δοίίνθ 'ἰπ τηθδη- 
ἱπσ ; ἀπᾶ ἰπαΐ φευξοῦμαι (Τ)οΓΙΟ0) 15 ἄϊδο ΟσσΑΒίοΠΔ}}Υ οτηρϊογϑὰ ἰῃ Αἵ- 
τἰς, δΙοης νυ φεύξομαι. 

Εὐρέα, ἀοουβ. ΡΙυΓγ. πϑαΐ. οὗ εὐρύς, εἴα, ὕ, “ δτοαά."" 

Νῶτα, ἃοουβ. ΡΙΌΓ. οὗὨ νῶτος, οὐ, ὁ, “ἐδε δαοκ." ἨἩΟΙΠΘΥ 0868 ΟΠΪΥ͂ 

1η6 πηδ5ΟΌ ΠΠ6 ἴῃ 1ῃ6 5 ΠσΌΪΔΥ, δηὰ, κ Ἡθϑβίοα, ΟΠἹΥ 1 6 πϑυΐοσ ἴῃ 

[η6 ΡΙυγαὶ. Οοΐῆβαϊί, 85 τορατᾶβ [6 ἴΌΤΟΘ οὗ {Π6 ΡΙΌΓΑΙ Π6ΙΘ, Απέλοπ᾽ 5 
ἐπίατρεά Οτεεῖς Οτατηπιατ, Ὁ. 59. 

Τανε 160. Κάδ. Οὐοηβαϊὲ ποΐθ. 

Εὐχωλήν, δοουβ. βίης. οὗ εὐχωλή, ἧς, ἡ, “ἃ δοαεὶ."--- ΕΕἴοτὴ εὔχομαι. 

Ἑλένην, ἀοουβ. 5βίησ. οὗἩἨ Ἑλένη, ης, ἡ, “ Ηεϊεη,᾽" ἀδυρσῃίου 

ἵπνε 161. ΟΥ̓ Τρ τ Υ ἂπὰ 1,648, δπὰ βἰβίθυ. οὐ δβίου, Ῥοϊυχ, δπὰ 

ΟἸγιοπηποβίγσγα. 5016 τησττοα ΜϑπδΙαῦβ, απ θθοδῖηθ ΕΥ̓͂ πἷπὶ ἴῃ 6 

τηοίπου οὗ Ηοιτηίοηθ. 5086 νγὰβ ἔδηθα ΓῸΥ ΠΟΥ ὈδδαΐΥ, ἃπὰ ΠΟΥ δὺ- 

ἀυοίίοῃ ΟΥ̓ ῬατίβΒ σᾶγ6 σἰἶβθ (9 {Π6 Ττοαη νγὰσ. Αἴοσ 1815 οοπίθϑι 

νγὰ8 δηδοά, 5ὴη6 τοίυγηθα ἰο ϑραγτία υυ ἢ ΜΘπο δῦ. ---ΤΏΘΥ γῆ0 ΤΘ- 

δσατὰ 186 ΡΥΟΡΘΥΓ πδῖη685 οὗ [6 Ῥγίποῖραὶ ρϑυβοπᾶσοβ ἰπ (6 ΠΙαὰ 85 

᾿ΠΠΘΓΟΙΥ ἀοβοτγίριϊνϑ ἀρρε!]αίοπβ ἰο βαϊξ [ῃ6 ομδυδοίθῖβ οὔ 188 ρατεϊθβ, 

ἀράυςθ Ἑλένη ἴτοιῃ ἑλένη, “α τε-ὅταπα,᾽" “α ἰοτεῖι,," ἃ5 ἰηἀἰσαιῖγθ οἱ 
(6 σαυβ6 οὔ [6 νγᾶγ. 

ΤπνῈ 102. Τροέῃ, ἘΡὶσ δηά Ιοπὶο ἴοΥ Τροίᾳ, ἀδϊ. βίηρ. οὗἁ Τροίἤ δι Ἦζ, 

[ἢ 
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Βοοῖκ ἢ. 11πὲ 102--169.᾿ 

ἡ, ἘΡΙς δπὰ ἰοπῖς ΤῸ Τροία, ας, ἡ, “ΤτοΥ,,) “ἰἴὲ ρίαῖπ οΓ ἼτοΥ,᾿Ὁ 

ΜΡ ΈΊΘῊ Ἰα το Υ 15 115 τηθαηΐηρ ἰη 1Π6 ΡΥδβθηΐ ρᾷ558 δ. 

᾿Απόλοντο, ἘΡρὶς δπὰ Ιοπὶς ἔογ ἀπώλοντο, 8 Ρ'υγ. 2. Δ0Υ. τά. οὗ 
ἀπόλλυμι, ὅζο 

Αἴης, ἘΡΙο δηᾶ Ιοηΐο [ῸΓ αξας, δ6η. 5Βίηρ. οὗ αἷα, ““Ἰαπά,᾽" ““εαγιλ,᾽" 

ΘΟἸ]ΔΊΘΓΑΙ ΤΌΤΤΩ [ῸΓ γαῖα.----Τ) δ ΘΥ] 6 π τ 76}} σοΙηρᾶτο5 ννἢ αἶα, γαῖα, 
1η6 ἀδγγηδη Ἅ41|, Οαιι. 

Χαλκοχιτώνων, σ6ῃ. ΡῥΪυΓ. οὗἩ χαλκοχίτων, ὠνος. ΟΟηΒϊ 
ὈΟΟΚΊ., Ππη6 871. 

᾿Αγανοῖς, ἀαῖ. ΡΙαγ. πουΐ. οὗ ἀγανός, ἤ, ὄν, ““πιϊ4,᾽) ““ δἰαπά." 

- Ετοιὰ γάνος, “ ὀγίρἠίπε55,᾽" “ δεαιίῃ,," ὅχα., ἴπΠ6 ἀ Ὀδίπσ 

ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ΘΙΡΠΟΠΪΟ. 

᾿Ἐρήτυε, ῷ 5ἴπρ. Ῥ͵65. ΠρΡΘΓ. οί. οὗ ἐρητύω, ““ἰο τεδίταϊη,," “ἰο ἀε- 

ἑαϊη." 

Φῶτα, δοουβ. βίησ. οἵ φώς, φωτός, ὃ, ““α πιατι," 1. ε., ἃ ὈΓΑΥ͂Θ ἂπά 

δορά ΟοΠ6 ; πηῦοἢ {{Κ6 ἀνήρ.----ΡΓΟΌΔΌΙΥ ΠΓΌΤΩ. φάω, φημί, ““οπε τοῖο δας 
(ἰὲ στε οὗ βρεεοῖι,,) ᾿Κα μέροψ. 

Εἴα, ῷ βἷηρ. ΡΥ65. τ ΡΘΥ, δοῖ. οὗ εἰάω, “10 5 }Πε7,᾽} ““ἰο γετ- 

πὶ, Ἐρὶς δπὰ ΤΙοπὶς ΤῸ ἐάω, ἱτηρογαῖίνθ ἔα. Οοπηβαϊέ 

Ζχκκε 168. 

11νε 164. 

11νῈ 168. 

{πω 182. 

᾿Αμφιελίσσας, ἀοου5. (Ῥἷαγ. ἔδπη. Αἡ Ἐρίο δἀ]θοΐξῖνθ ὑβϑᾶὰ ΟἹ]Υ ἷπ 
1015 ΘΠ} Π1Π 6 ἔόττη ἴῃ ἨΟΙΏΘΓ, δηἀ ΔΙΑ 5 βαϊά οὗ 5ῃΪΡ5 ἢ 508} 

τϑηογθᾶ, “ἡπιρεϊἰεά οπ οι, δἰάθβ ὃψ οαγς,᾽ ““τοισεά οπ δοίϊ, 5βἱάεβ." 

Βαΐ, 85 Βοβί τι δ ξβ, {Π6 βισηϊ βοδίίοη οὗ ἐλέσσω (ἴΠ6 νγογὰ σοτηΐησ 

ἔγοτῃ ἀμφί ἀπὰ ἐλίσσω, “ἴο τοῖϊ,᾽)) ὅχ6.), ἀπὰ 16 ὑβᾶσα Οὐ 16 Ιαΐϑυ 
Ερὶς υυυθυβ, ΓΠΔΥ Ἰ6δα ἰο Δποί ΠΥ ἱπίθυρταίδίίοη ; (ὍΓ 1Π6Ὺ 156 1ἴ ἴπ 
[86 βισηϊβοδίίοη οἵὗἵὨ “ ἐιοϊδέϊπιρ ἵπὶ αἷϊ ἰσαν5,᾽ “ τυαϑεγῖηρ,᾽" “ ἀομδιζεϊ ;" 
δηᾶ 50 ἴπ Ηογηθγ, ΡΥΟΌΔΟΌΙΥ, ναῦς ἀμφιέλισσα ΤΩΔΥ͂ τηρᾶπ ἴῃ6 5}]ΠΡ 
“ἐξιοαγψῖηρ᾽ ἰο απά 7τ0,᾿ 10.168 “ τοσκίηρ᾽ 5}1}." 

1χκε 166. ᾿Απίθησε. Οοηβαϊξ ὈΟΟΚ 1., Ππ6 2320. 

Ἰγλανκδπες. Οοηβαϊέ ὈΟΟΚ ϊ., ἴπ6 206. 

᾿Αἴξασα, ποτ. 5ἴπσ. θα. 1 80Υ. μαζί. δοί. οὔ ἀΐσσω, “ἰο 

ἴαχε 167. τιδὴ ;," [αἴ. ἀΐξω. Οοπδαϊὶ Πἰπ6 146. 

1χνε 108. Καρπαλίμως. Οὐοπβυ]ξ ὈΟῸΚ 1., 11π6 859. 

Ἵκανε. ΟὈπΒΌΪ ΒΟΟΚ ἱ., ΠΠη6 4951. 

Μῆτιν, ἀσου8. βίηρ. οἵ μῆτις, τὸς, ἧ, “ οεομπϑεῖ,"" “τἶε Κασιιϊῳ 

ΟΓ αἀυϊδὶην." -- ΟΟμρατθ ἴῃ6 ϑ'δηβουῖς πιαίΐ, “τῃουριξ,᾽" 
τε ΘΟΙΏΒΕΙ τ: τόσα ππδη, “ἴο ΤΠΪΠΚ :᾽ δηᾶ 4150 [6 ἰδθυγηδῃ σιμὴ, δπὰ 

[ματ|η πιεηδ. 

᾿Ατάλαντον, δοοῦβ. 5'ηδσ. τΙηδ50. οἵ ἀτάλαντος, ον, “ ἐφιαὶ ἴο," 

" ἐηπϊοαϊεπὶ ἰο.᾽ ΞΒιΤΙΟΘΙΎ, " ἐφμαὶ ἐπ τοεῖσἢϊ.᾽" --Ετοτα ἀ, σορυϊαῖῖνο. 
ὨΠ τάλαφτον, “τοεῖρ τε δ 

71νε 169. 
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Βοοῖς ῷ. Ζήπε 110--188. 
Ἑσταότα, Ἐξὶο Βυποοραίΐθα 1ΌΓΠ ΤῸ ἑστήκοτα, ἀρ ου8. δίησ. 

1κνε 170. ᾿ ἊΣ ἜΞΤΝΝ 
Ροσί. ρασί, δοῖ. οἵ ἴστημι, “ἰο ρίαοε ;" ἴατ. στήσω : μετ΄. ἔσ- 

τῆκα, “1 εἰαπᾶ,᾽"" ἄο. 

᾿Εὐσσέλμοιο, Ἑρὶο ἀηᾷ Ιοῃὶο [ὉΓ εὐσέλμου, σθῃ. πρηνἢ ἕδτη. οἵ εὔσελ- 
μος, ον, “τοοὶ - δοπιολιοα,᾽" “«οἰϊὰ φοοὰ δαπᾷς ὁ οατ8.᾽"--- Ῥτοια εὖ ἀπὰ 
σέλμα, ““α τοισῖπρ-δεηοῖι.᾽" 

ΤΙΝῈ 171. Ἄχος. ΟὈΠηΒ01: ὈΟΟΚ ὶ., ̓ ἰπ6 188. 

᾿Αγχοῦ, δάνογθ, ““πεαν,᾽ δαυϊναὶθηΐ ἰοὸ ἄγχι.---- 6 [Όγτὴ 

ἄγχος, ΜῈΪΟΙ 15 Του πα ἰπ Ηδβυοἶα8, σοΙη68 πϑαζοβί 16 

γοοῦ : Πθῃ66 ἔναγχος, ἐγγύς, ἃ8 4150 ἄγχω, ἃπὰ [,αἰἷπ αῃρο. ΟΟΙΏρΡΑΥΘ 

1η6 αδιτηδῃ δηρ', δ Ή. 
Ἰσταμένη, ποη. 5ἰηρ. ΓΘ. Ῥγ65. ραγί. τηϊὰ. οἵ ἔστημε, “ἰο ρίαοε.᾽"-- 

ἴῃ 186 τηΐ 416, ἴσταμαι, “ἐο ρίαοε οπε᾿ 5 5εἰ Γ᾽" ““ἰο δίαπᾶ," ἄτα. 

1χνε 173. Διογενές. ΟὐΟηβῦ ὈΟΟΚ ἰ., Ππη6 337. 

Πολυμήχανε, νοῦ. 5ίπρ. τηᾶ50. οὗ πολυμήχανος, ον, “οὗ πιαηῳ εχρε- 
ἀιοπί5,᾽" “ αὐοιιπάϊηρ᾽ ἴηι γεβοιιτοοδ,,"" “ ἱπυεηίϊυο,᾽") “ δΌΕΥ τεαάψ," ἴτα- 

4ΌΘΠΕΥ οσουγτίησ πη ΗΟΙΏΘΥ 85 δὴ δριπϑΐ οὗ {Π1758688.---ΕἼοΙὴ πολές, 

δηᾷ μηχανή, ““α εοπίτίναποε,,, “ α δοιεηιε,᾽" ὅζα. 

1τνὲῈ 175. Πολυκλήϊσι. Οὐοπβυϊὲ Πἰπ6 74. 

᾿Ἔρώει, ῷ Βπρ. ΡΓ65. ἱπηρϑυ. δοΐ. οἵ ἐρωέω, “ἰο τείτεαι,᾽" 

“ τοἰπάγαιν,᾽"" “ἀείαῃ." ΒΙΓΟΙΥ, “0 ἢοιυ," “ δἰγεάηι," 

“ἐ διιγδὲ οἱ ;)) ὮΘΠΘΘ {Π6 Βυθβίδηςινθ ἐρωή, οΓ απῃ φιῖοῖ πιοίίοπ, Ὀὰϊ 1Π|6 

γῈΤΌ Πᾶ5 {Π|5 βίσηϊποαίϊίοπ ΟὨΪΥῪ οὗ διιάάδη οἠεεῖδ ; ΝΠ ΘΠΘΘ 186 Ππιθ8π- 

ἰἴῃρ8 ἢγϑβι δἰνθῃ, ΠΔΙΩΘΙΥ͂, ““ ἐρ τείγεαί,᾽" ὅο. 

Ξυνέηκε, Ἐρὶο ἔογΥ συνῆκε, 8 Βίησ. 1 Δ0Γ. ἰηαϊο. δοΐῖ. οὗὨ μετ᾽ 

“Πρ τπιπάεγϑίαπα," ““ἰο τεοορηῖβ6.") ΤΑΊΘΓΔΙΙΥ, “10 βεπά 
ὀτίηρ', ΟΥ 8εὲ ἰορεί]ιεν,"" ἄς. Οὐοπβαϊῦ ὈΟΟΚ 1., ᾿ΐη6 8. 

Ὄπα, δοοι5. βίη. οἵ ὄψ, ὀπός, ἡ, “κε υοΐσε," ΜῈΘΊΠΘΥ βρθακίηρ, 

ΟΠ Πα , ΟΥ̓ Βίηρσίηρ.---ΕἸοΙὴ ἔπω (ταϊο] [ΟΥτη), ἔπος, εἰπεῖν. 
ϑίβα Ἐρίο δηὰ Ιοηΐο ἴου ϑεῖν, ὑγθ8. ἰηῆη. δοΐ. οἵ ϑέω, ““10 

ἴανε 188. ἢ. ϑεύσομαι. - δποθϑ ϑούς, “ 5ιοῖ{1."---ΑΚίη ἴο σεύω, 
ΨΥ ΠΘΥΘ δ νυ ογΕ ἈΡΡΘΆΓΒ 85 ἴῃ 1ῃ6 Γαΐατο ϑεύσομαι. Οοιηρᾶτα ϑδη- 

Βογὶζ ἀλᾶυ. 

Χλαῖναν, δου. 5Βῖηξσ. οὗἩ χλαῖνα, ης, ἡ, “α τοοοϊΐεη εἰοαϊ." (Οοη- 

80} ποῖθ.)---ννο ἀοαδὲ 16 τοοῦ νγὰβ {Π6 ΒᾶΠ|6 85 {παΐ οὗ {π6 1,δεὶπ 

ἰαπα, ““ὍΟΟΪ ;." ἰαπα, νυ χ ργθῆχϑαᾶ; ΏθηοΘ α͵530 λῆνος, λάχνη, 

λάχνος, Δάσιος : ὮΘΠΟ66, ΠΚονν 86, χλανίς ἀπ χλαμύς. 

᾿Ἑκόμισσεν, Ἑ!ρὶς (ὉΓ ἐκόμισεν, 8 βἰπα. 1. Δογ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ κομέζω, 

((ρ ταἶα σάτα οὗ," “ἰο ἰα 6 τρ απὰ σαττῳ αὐραν," ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ͂ ἰπ οΥάοΥ ἴο 
ΚΘῸΡ οΥἩ βάν, ἄζα. ; ζιΐ. κομέσω, Αἰτίο ὍΤΙ, κομιῶ : 1 Δ0Γ, ἐκόμισα.--- 
ΕὙΟΠῚ κομέω, “το Ὰ δαγε ε ο᾽᾽" ἄο. 

Ἐγνν 

[Ιχνε 172. 

[χνῈ 179. 

ΙΝ Ὲ 182 
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Βοοῖ ἃ. [1ἡπὲ 184--191. 

Ἰθακήσιος, α, ον, Ἐρὶα πὰ Ιοηϊς η, ον, ““ἐλε Πλασεηπδιαη,ἢ 

ἴμνε 184. ἢ. 6., τπιαῖῖνα οὗ 86, ἃ 5[2η8]] 15]απά οὗ {πΠ6 Ιοπίδη 568, Ὀ6- 

ἔσθθη 1{ῃ6 ὁοαβὲ οὗ ΕρΙ γα δηᾶ {Π6 ᾿ἰβαπᾶ οὗὕ Οθρῃδι!θηΐα. [Ιζ νγᾶ8 

16 ΠοΙηδ οὗ ὕ]γ58565. Οἡ [88 4αθβίϊοῃ τυ θῖΠ Υ 1Π6 τηοάθγη Τλίακὶ 

15 Ηοτηθυβ Π{π868, ΘΟηΒυ Διέξβοι, Ρταΐῇ. αα Οἀ., κυνὶ. 

᾿Οπήδει, 8 5ἰηρσ. ᾿τηροτί. ᾿Ἰηἀϊο. δοῖ. οὗ ὀπηδέω, “ἰο ἀσοοπιραηπν,᾽" “ἰο 

οϊϊοιρ αὔίοεν," ἘΡίΦ ἂπά Ιοπὶς ἴῸγ ὀπαδέω.---ΊοΙα ὀπαδός (ΕΡρῖο ἀπᾶ 
Ιοπῖς ὀπηδός), “απ αἰἱεπάαπι.᾽ ---ΗΙΟΙΏΘΥ 0565 ΟΠ]Υ [ῃ6 8 5ἰηρ. ᾿Γ65.᾿ 

ὀπηδεῖ, πὰ [Π8 8 5ἰησ. ἱπηρογί. ὑπήδει, ἃ5 ἰπ 1Π6 ργϑβϑηΐ ρᾶββᾶρθ ; 

18 αἰ 6. δἰνγαγβ νυ ποὰΐ {Π6 δυρτηθηΐ 
᾿Ατρείδιω, Ἑρὶς [ὉΓ ᾿Ατρείδου, σοῃ. οὗ ᾿Ατρείδης, ου, 

ἴαμε 186. ω. φιγίᾷ:4."", ΤῊ οἱὰ δϑηϊῖνθ ἴοττα ᾿Ατρείδαο 15 οΘοηίγαοῖ- 
οἀ [ηἴΐο ᾿Ατρείδω, ἀπ ἴμοπ 16 ἢπδ] 501}140]6 15 ορεπβα δρσαὶῃ ὈΥ͂ 1ῃ6 

Ἰηβουίὶοη οε. (Κιληπεν, ὃ 361, 2.) 

᾿Αντίος. Οὐοηβυξ ΒΟΟΚ 1., Πἰπ6 598. 

Ἴχκε 186. Πατρώϊον. Οὐοηβαϊζ ποίθ οἢ 1ἰπΠ6 46. 
1χνῈ 187. Χαλκοχιτώνων. Οὐοηδβυϊξ ὈΟΟΚ 1., Ππ6 371. 

ἜἜξοχον, δου. Βίηρ. τηᾶ80. οὗὨ ἔξοχος, ον, “ αἀϊξιϊηρεϊδἠεά,᾽" 

“ »χοπιϊπεηέ ;᾽) ΤΩΟΥΘ ᾿ΠΘΓΔΙΥ, “ Ξίαπατηρ οἱ ,᾽) ““καυῖπρ 

9565 βεὶ Γ δίαπάϊηρ [οτίϊ, ἰο οἱειο."--- ΕὙοτὴ ἐξ πὰ ἔχω. 
Κιχείη, 8 βίπσ. ρΡτεβ. ορῖ. οὗ κέχημι, ἃ ΘΟ]]αΐεγαὶ ἀπᾶ υπυβθᾶ ΤὍττα 

οὗ κιχάνω, “ἰο πιεεὲ ιστίλι,,) ““1ο ρλξέ τροη," ““ἰο βπά," ῷ. Οὔβεσυθ, 

Βονναυϑυ, ὑπαὶ κεχάνω (561 15 ἃ ργθβεηΐ υβ6α ἴῃ {6 ἱπαἰ σαΐν 8 ΟΠ], 

ἰῃ8. ΟἾΠΘΙ τηοοᾶβ [Ὁ] ον κέχημι. ΤῊΘ. Αἰεὶσ ἔογτη 15 κιγχάνω. 

Οοηβ: ὈΟΟΚ ἰ., π6 26. 

᾿Ἐρητύσασκε, 8 5Βῖησ. οὗ [Π6 ᾿τογαΐῖνα ΤΌΤ (Ερὶο ἀπὰ ΤΙοηΪ6) 
Οὗ [1ῃ6 1 δΔ0γ. ἱπάϊο. δοΐ. οἵ ἐρητύω, “10 οἠεοῖ," ““ἰο τε- 

βἰταῖηπ,᾽"" ἅτ, ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΠΥ, ἴῸΥ ἠρήτυσε. ΤῊΪΒ ᾿ἰογαΐῖνα ΓΌΥΠῚ, νγΒΊ ἢ 

ὉΘΟΌΙΒ ἰπ {(Π6 ἱπηρογίδος ἃηᾷ ἔντο δουϊβίβ, ἰβ ἂπ Ερὶς δηᾷ Ιοπὶς ρϑοι- 

Ἰϊατίεγ, δηὰ 15 διῃρουθὰ ἰο ἀθποΐβ ἃ τερθαϊθᾶ δοίϊοηῃ. (πίλοη᾽ 5 ἐη- 

ἰαγρεά Οτεεῖ Οταπιπιατ, ᾿. 519. Κ-ΟΟηβυϊξ, ἃ5 τοσαγάβ ἐρητύω, ᾿ἰπ6 97. 
Δαιμόνιε, νοῦ. 5βίπρ. τηᾶ56. οὗ δαιμόνιος. ΟΟηΒΕ]: ποί6, ἃπὰ 

450 ὈοΟΚ ὶ., ᾿η8 561. ᾿ ᾿ 

Δειδίσσεσθαι, Ργ65. ἱπῖ. οὗ 1π6 τη 416 ἀδροπθηΐ δειδίσσομαι, ἀβοὰ 
ΟΠΙΥ͂ ἴῃ {πῖ8 ραββᾶρθ ἰῇ ἃ ρδββϑίῦβ 56η56, “"ἐοὸ δὲ ἐεττιβεὰ;"" ΘΥΘΓΥ͂ 

ὝΠΘΥΘ 6158 85 8ῃ δοίϊνβ ἰγδηβι 76, ὁ 6., ἀδροπθηΐ υϑυῦ, “" ἐο εν 

(αἱ. δειδίξομαι.----ἘΎοτα δείδω. 
Τ1ανὲ 191]. Κάθησο. Οὐοπδαϊξ θΟΟΚ ἱ., Π1π6 568. 

Ἴδρνυε, ἃ 5ἴησ. ΡΓ65. τ ρθυ. οὐ ἑδρύω, ““ο δαιιδε ἰο δὲ ἄοιση;" ἵμᾶ. 
ἱδρύσω..---Τῇ ἴῃ6 ραβδβίνβ, “ἐο δὲ βεαίοα," ““ἰο δὲ φἰϊ1.."--π τόσα ἴζω, “ ἐο 
ταιι86 ἰο 511.᾽" : 

ἔπκε 188. 

11νε 189. 

ἴπνε 190. 
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ς΄ βοῶ. ζάπε 192-199. 
Πω, αἄνοτῦ, “45 ψεί." ὙΜΊΙΝ 1Π6 οἰτουτηῆοχ, (πῶ,) ϊ δίσηι 

Ἰμὴκ 103.. το. ὡλετεῖ δὰ ἰβ ἸΏθη βαἰὰ το ὃ6 Βἰοιδα Τοχίο ἴον ποῦ; 
-- ΤῊ!5. πώ ἀρρθᾶγβ ἴο ὉΘ ἃ Πουῖὶς σϑηϊνϑ ἔγοιη 18 οἹἃ γαάϊοαὶ ΠΟΣ, 

ΤῸΓ ποῦ ΟΥ πόθεν. 

Σάφα, ρΡορίϊο δάνθτθ, “ εἰδατῖν,᾽" ἔτότὰ 1ῃ}8 δα]θοίνθ σαφής, “ οεἰεαν,᾽" 

ἄς. ΤΠ ΘΟΙΏΠΊΟΠ [ΌΤΙ ἰ8 σαφῶς. 
Οἶσθα. Οοπδβυξ ΒΟΟΚ 1., {π6 88. 

᾿Ατρείωνος, σ6ῃ. 5βίηρ. οἵ ᾿Ατρείων, ὠνος, “ {ἴδ δοη οἵ ῬΊΟΝ "ᾺἋΑῺΛ 
Ῥαϊγοηγτηΐο, {Π6 ΒΔΤΏΘ ἰπ [ΌΤΟΘ 85 ᾽Ατρείδης. 

Πειρᾶται, 8 5βῖπρ. ΡΓ65. ἱπάϊο. τη. οὗ πειράω, “το πιαζε ἐγϊαὶ 

οΓ;" ἴαϊ. πειράσω, ἄα. : ἴῃ 1ῃ6 πιά ]6, πειράομαι, “ἰοτιαζα 
ἐγϊαὶ (ΟΥ̓ οπε᾿ 5 βεἰ ἔν" ἱ. 6.5 [ΤΟΥ Ῥγροβββ θθβί Κηονγη ἴο οπμθ᾽ Β 56] 7, ΟΥ̓ ΤῸΣ 

ΟΠΘ᾽5 Οὐ ρτὶναΐθ δαναηΐδρα.--- ΕἼΟΙα πεῖρα, “ ἐγϊαϊ.᾽" 

Ἴψεται, 8 5ἴηρ. Ταΐϊ. οὗὁἨ 1Π6 τη] 4416 ἀθροποπΐὶ ἔπτομαι ; 5 ὙἹ ΟἽ] Υ, “' (9 

Ῥγεβ5 πατά τπιρον,᾽" “10 Ῥγεδ8 ἀοὶση,᾽" δπὰ {Π6η Πρυγδ ΘΙ, “ἐο αΠϊϊοί,᾽" 

“10 μαγηι,᾽," ““ἰο πιτὶ,)) “10 δηιῖϊε ;᾽") Ταΐϊ. ἔψομαι.----ΕὝ τα 1Π6 τοοί ἧπος, 

“ἐᾷ διιγάση,᾽" ““α ἀεαὺῃ Ῥγεβϑαγε.᾽" 
ΣΧολωσάμενος, 1 ΔΟΥ. Ρατί. τηἰά. οὗ χολόω. ΟὐΟπβαϊὲ θΟΟΚ 1., 

᾿ 11νΝῈ 195. Ἰἴη8 9. 

Ῥέξῃ; 8 5πρ. 1. δοὺύ. 5.0]. δοί. οἵ ῥέζω, “χό ἄο; » 1ἱ. ῥέξω.---ΟὉ 
ΒΘΙΥΘ {πᾶΐ ῥέζω 15 ΤΩΘΙΘΙΥ ἃ ἰγδηβροβϑα ἴοσγιη οὗ ἔρδω, ἃἀπὰ σοηδὺ]: 

ΒΟΟΚ 1., π6 8315. 

Διοτρεφέος, ἘΡίς ἀπά Ιοπῖο [ῸΥ διοτρεφοῦς, 5θῃι. Βη 5. Γη886. 
οἵ διοτρεφής, ἔς, “ «]ουε-πιτειτεα."--- ΟΠ 501} ΒΟΟΚ ἱ.,11π6 176. 

Μητίετα, ποΙη. 5βίησ. Εἰρίο πὰ ΖΠο]]ο ΤῸ μητιέτης. Οοη- 

501 ΠΟΟΚ ἱ., 11π6 608. : 

Δήμου, σθη. 5Βίηρ. οἵ δῆμος, οὐ, ὁ, “εἶα σοπιμιοπ ρεορῖδ.᾽ 

[λπΝῈ 198. ῬΙΟΌΔΟΙΥ, αἱ ἢγβί, (5 υγογὰ τηθαηΐ ““α σοι πίττῃ ἀϊδέγιοί,᾽ 

“ἐᾳ ἐγαοὶ ὁ ἐποίοβεα ΟΥ̓ σι υαίεα ἰαπά,᾽" ἀθὰ ἤθποθ νγὰβ ορροβϑᾶ ἴο 

πόλις : δῃᾷ, {ΠΘΥΘΙΌΓΘ, ἃ5 ἰῇ ΘΑΙΥ͂ {{π|65 ἴΠ6 σοτηστῆοη ῬΘΟρΙθ ὙΘΥΘ 

Ββοδίίογθα ἐπΠγοῦρἢ [ῃ6 σου ΠΙΥΥ, Σ 116 1ῃ6 οὨϊοίβ μο] ἃ {Π6 οἰξγ, ᾿ξ οσᾶῖηθ 

10 5 Υ ἐλε ἰοισοῦ ογάεγβ, ἐδα σοπιπιοπϑ, ὅζο.--- Ασσογάϊηρ 0. ΒΟΙΏΘ, 

ἔγοῖα δέμω, “ἐο διιϊϊ,,) ““ἰο δείέϊε ;," ὈὰΓ ὈΘΕΘΥ, ρουμδρ5, ἔγοτῃ δέω, “10 

ὑὀϊπά,᾽ ““1ο σοππεοί." (Οοηβοὶ Αγποῖϊά, Τῆυοψά., γ0]. 1., Αρρεπά. 8.) 
Βοόωντα, ἙἘρὶς πὰ Ιοπῖο Ιδπρτμαπϑα ἔογια Ὁ. βόωντα, ἀοουβ. Βίηρ. 

ΤῆΔ50. ΡΥγ65. ρατί. οὔ βοάω. Οοπβαυϊί 1π6 97. 

᾿Ἐλάσασκεν, 8 Βίησ. ἘΡὶο ἀπὰ Ιοηΐο ἰἰογδίϊν ἔθστη οὗὨ 1 80 Υ. 

ἴλπε 199. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἐλαύνω, ““ἐο δἰτίκε;") ΒΙΥΙΟΕΥ, “0 ἀγῖσε ΟΥ̓ 

ἩΥΡῸ οη,, ἃ! ἤΘΠΟΘ “ἐο δἰγίκε,." ἃ8 1Π|6 τηοβὶ ϑδξβοίιδὶ τηοᾶθ οἵ ἀγὶγς 

ἱπσ οι ; {αϊ. ἐλάσω: 1 δογ. ἤλασα : πὰ Πδποθ ἐλάσασκεν 15 ΤΟΥ ΗΝ 

Οὐοηβυϊζ θυ ΚΆ 6 π ὑατάεδν; 1ἰη6 189. 

11νε 193. 

Τ1νῈ 196. 

1χνε 197. 
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9. 

Βοοῖ ῷ. Τάπε 199-208. 

ὋὉμοκλήσασκε, 8 5ῖησ. Ἐρῖο δα Ιοηΐο ἰτθγαίϊνα ΤΌΤ οὗ 1 δου. ἰηᾷὶς, 
δῖ. οὗ ὁμοκλέω, “ ἐο τέρτοῦε ;)" ΒΊΤΙΟΙΥ, ““ ἐο σαὶϊὶ οἱ, 5]ιοιὲ ἰ0,,) ΜΒΘΙΠΘΥ 

[0 ΘηΘΟΌΓΑΡΒ ΟΥ̓́ΠΡΌΓαΙΪά, Ὀὰϊ ΤΟΒΏΥ ἴῃ {Π6 ἰδεῖ Υ 5εηβ586. ΡΙΟΡΘΙΥ 

Βρθακίηρ, ἴἴ γθίδυβ ἴο ἃ ΠΌΣΩΒΕΥ Οδ]]ηρσ ουΐ, ἀηα 50, 'π 16 ΡΙΏΓΑΙ, “' ἐδ 

εαἰϊ οἱ ἐοσείλπεν ;)" 1ῃΟΠΡῺ {Π15 βισηϊβοαίίοη, ουθη ἵπ ἨΗΟΙΊΘΥ, σαυθ 

ὙΓΑΥ ἴο 186 ΟἾΠΕΙ, ΤΏΘΙΘ 1Π6 ΥΘΓῸ 15 ἴὴ 1ῃ6 5 ΠΡΌΪΔΥ : ζαϊ. ὁμοκλήσω : 
1 80. ὡμόκλησα : ἃπ Π6πο6 ὁμοκλήσασκε 15 ῸΓ ὡμόκλησε. ἨΟΙΏΘΙ 
ΒΟΥΤΘΥΘΥ, ΠΘΥ͂ΘΓ 0565 {Π6 δυστηθηΐῖ. Α ΤΆΓΟΥ [ΌΥΠῚ οὗ [ἢ 6 γὙϑτρ 15 ὁμο- 

κλάω.--- ἘΊοΓὰ ὁμός, ὁμοῦ, ἀπὰ καλέω. 

᾿Ατρέμας, αἄνεοτῦ, ““ φωϊείϊῳ ; ΠΊΘΥΔΠ]Υ, ““τοϊέλποιί ἐγεπιδὶϊπρ," 

Πα 50 πιουεῖε55, ἤχεή, ἕο. ἘΒρίογβ ἃ σοηξοηδῃηξϊ ἴΐ 8 υυτὶῖ- 

ἴθῃ ἀτρέμα, ἀπ ὈΘΙΌΓΘ ἃ γΟΥΕ] ἀτρέμας.--- ΕἼΟΓΩ ἀ, γγῖυ., ἀῃᾷ τρέμω, 
“20 ἐγεπιδίο.᾽ 

ἯἮσο, Ὁ 5βίηρ. ἱτπηρογαίν οἵ ἦμαι. ᾿ 
- ΤΑπτόλεμος, ον, ““ τιπισατίῖκε,᾽"" ῬΟΘΙΪΟ ΤΟΥΤῚ ΤῸΥ ἀπόλεμος .---- 

ἴχνῈ 901. Ετοῖ ἀ, ρτῖυ., ἀπὰ πτόλεμος, ἘΡΙΤΟ ἴῸΥ πόλεμος. 

Αναλκις, ἐδος, ὃ, ἧ, “᾿σοαῖ;," “ σοισατάϊψ.᾽"---Ἴοτα ἀ, ργῖυ., πα ἀλκή, 
“ἐ δίτεηρ ιν." 

᾿Ἐναρίθμιος, ον, “ σομπίεα τη," ““τεοκοπεά ἴπ,᾽" “ἑακεη ἵπίο 

αοσεοιπὶ,᾽" “ ναϊιιεα.""--- ΕἼἸοτὴ ἐν ἃπὰ ἀριθμός, ““ πιιπιδετ.᾽ 

Ἐνΐ, ρορεϊο ἔστι ἔῸσ ἐν, θοῖῃ Ερὶς δπὰ Αἰίϊο, αἀπὰ ὁσουγτίπηρ δ͵50 

ἴῃ ΙομΪο ΡΓΟΒΘ. 

Πως, δἄνϑγθ, ““ὃψ απ πιεαπς,᾽" “αἱ αἰϊ. ΜΈ 1Π6 οἱτ- 

οὐμηῆθχ ἴζ 15 Ἰηἰθυγοσαῖνθ, “ λοι 3 “ἐπ τοπαὲ τσαν 3"-- 
ΒΙΓΙΟΘΤΥ βρθακίηρ, πῶς 15 ἴπΠ6 δάνϑ οἵ πός, θποα ποῦ, πῶ, ποῖ, κα. 

Βασιλεύσομεν, 1 ΡΙαγ. ξαξ. ἱπάϊο. δοῖ. ΟΥ̓ βασιλεύω, “το δε Κἰπιρ,)" “1ο 
ταῖς; ἴαϊ. βασιλεύσω.---ΕἼοτὴ βασιλεύς. 

Πολυκοιρανίη, ης, ἡ, ἘΡο ἀπά Ιοηΐςο Ὁ πολυκοιρανία, ας, ἣ, 

“δε ρουεγηπιεπὲ οὗ πιαπν.᾽--- ΕὙοτη πολύς ἀπὰ κοίρανος, ““α 

1κνῈ 200. 

1χνε 202. 

[χνε 2303. 

χνε 904. 

γαΐογ.᾽ 

Ἰοίρανος, ου, ὁ, “'α ταῖοτ,,)) “'΄α ἰεαᾶετ,᾽" ““α σοπιπιαπάετ.,--- ΕὙΟτὴ κῦ- 

ρος, ““ δΏΡΤΕπιε Ῥοισετ,᾽" “ αιλοτῖέψ," ὅχο., {|Κ6 κοινός, ἴτοτη ξυνός. ΑΚὶπ 

ἴο κάρα, κάρανος, ἃ5 8150 ἴο τύραννος. 

Κρόνου, σοῃ. 5ἰηξς. οἵ Κρόνος, ον, ὁ, ““ δαίμτη," βοὴ οὗ ὕτα- 

Ππὺ85 δηὰ Οδἷδ, μιιβθαπα οἵ θα, δπᾶ ἔδίῃου οὗ Τυρίΐετ, ὃ6 

ἴογθ ὑυῃοῖὴ Π6 Τυ]θᾶ ἴῃ ἤθᾶνυθπ ἘΠῚ] Πἰβ Βοη ἀθίῃτοπθᾶ πη. Ηφ 

ταϊσηθᾶ δἵϊοσ {5 ἴῃ 1,ατίατη, δηὰ ἢΐ5 εἰτηθ νγὰβ [ῃ6 σοϊάθῃ ἃσθ. 1,8- 

ΘΓ ὙνΓΓ6Υ5 ἱπιθυργοιθα ἢΪ5 πᾶ Πη6 85 δαυϊνδϊθηΐ ἰο χρόνος, “ ἐϊηιε.᾽" 

᾿Αγκυλομήτεω, Ἐρὶο ἃπὰ Ιοηὶς ἴῸΓ ἀγκυλομήτου, σ6η. 5Βῖηρ. οὗ ἀγκυ 

λομήτης, ουὅ, ὃ, ἧ, “ ογαΓίψ,᾽" “τοῖϊν ;᾽) ΤΏΟΥΘ ΠΓΘΓΔΙΥ, “ ἐγοοκεά οὗ δοιμε- 

εεἰ."--ῬΊοΠῚ ἀγκύλος, ““οτοοκεά," πὰ μῆτις “οοιπϑεῖ." (Οοηβαϊς 

ὑοΐθ.) 

[χνε 208. 
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Βοοῖ ῷᾧ. [πὸ 206-218. 
Θέμιστας, δοοι5. ΡΙ0Γ, οἵ ϑέμις, ἐστος, ἧ, “α »γίοϊϊερε," ἄο. 

αν 206 ΠΟ ῃβαὶ: Βοος ἱ., Πΐπ6 238, ἀπά Βοος ἰἰ., {1π6 78. 
Κοιρανέων, ΡΓ65. ρΡᾶγί. οἵ κοιρανέω, “0 αοὲ α5 οἶῖε,," “το 

ἴανκ 907. δὲ ἐλ6 ἰεαάετν,᾽" ὅτο.---- ΕἼΤ κοίρανος, “ α ἱεαάεγ,,") " α εὐὶεῖ,᾽" 

ἄο. 

Δέεπε, Ἐρὶο δῃᾷ Ιοπίο [Ὁ δέειπε, 8 βίησ. ᾿τρουῖ, ᾿Ἰάϊο. δοῖ. οἵ διέπω, 

“10 αὐταηρ ε,," “1Ἰο πιαπαρὲ απ αῇαῖτ ;᾽ ἴαϊ. διέψω.---ἘἼόοτα διά δηὰ ἕπω, 
“40 δὲ αδοιιὲ ΟΥ̓ τοϊελι,,) ““ἰο δδ διιδίεὰ υσἱῃ,,") ἄκο. 
κνε 208. ᾿Επεσσεύοντο. ΟΟπηβὶὶ ᾿ἰπ6 86. 

Ἠχῇ, ἀαΐ. βίησ. οἵ ἠχή, ἧς, ἦ, “ α ἐμπιμι,," “ἃ ποῖβε᾽" οἵ ΔΗΥ͂ 
ΒΟΙΐ, ἰπΠ ΗΟΠΊΘΓ ΘΒρΘΟΙ ΠΥ οὗ {ῃ6 σοηΐαβοα ποίβθ οὗ ἃ 

τον, [ῃ6 ΤΟΥ οὗ {Π6 868, Οἵ ἴΓ6 68 ἰῃ ἃ υνἱπὰ, ἄο. [Ιἰ ἰβ ΠΙΟΒΏΥ 

Ροδίϊο ; ΠΘΓΘα5 ἦχος 8 ΤΟΥ͂Θ [ΓΘΑΌΘΠΕΥ [π ΡΓΟΒΘ. 

Πολυφλοίσθοιο. ΟΟπΒυ]: ὈΟῸΚ 1., 1π6 84, ἀηὰ 480 ποίθ οἡ {8 
5ΆΓΏ6. 

ἀχνε 209. 

Αἰγιαλῷ, ἀαῖ. βίηρ. οὗ αἰγιαλός, οὔ, ὁ, ““ἰὯς δλογε,,)" ““τλα 

δεέαδίογο." Ασσογαϊηρ ἴο 5ΟΠΊ6, ἴγοιη ἄγνυμε, “ἐο ὑγεαῖι,᾽)" 

ἀπᾷ ἅἄλς, “τἴς 8εα,᾽" πὰ 80, {κΚ ἀκτή, [ῃα΄ οὐ νοι 1Π6 δεα ὀγεαζϑ ; 

θαίΐοσ, δοοοτγάϊηρ ἴο ΟἰΠ6Υ5, ᾿τΌτ ἀΐσσω, ἀπὰ ἅλς, κα αἰγίς, {ππτ ουεῦῇ 

ὙΠ] ἢ [Π6 568 τιῪεδ. ὲ 

Βρέμεται, 3 βίη. ργ68. ἱπάϊ6. τηἰὰ. οὔ βρέμω, “ἰο τοαγ,,) Βαϊὰ οὗ (6 
γᾶν 685, πα σοτγθβροηαίησ ἴῃ Ὀοΐἢ ότι ἀπά τηθδηΐηρ ἴο 1ῃ6 1 αἰὶπ 

έπιο : ἴῃ 18 τη] 4416 βρέμομαι, νΥϊϊἢ Βα ΠῚΘ Β σηἰ ἤοδίίοη 85 1Π|6 δοίϊνθ. 

--ΑΚίη ἴο βροντή. ΟὐοΙηραζθ {Π6 [ναἰἰπ ἡγέηιο, ἃ5 αῦουθ. 

Σμαραγεῖ, 8 βἰησ. ΡΓ68. ἱπάϊσ. δοῖ. οὗ σμαραγέω, “ο εταϑ8]}ι,᾽" Βαϊά οὗ 
γαυὶοῦβ ἰουα ΠΟΙ568, 85 οἵ ἐμυπάθυ, οὗ 1ῃ6 568, οὗ 16 Ὀδὲ116 οἵ 16 

Τιϊαη8, ὅζο., ΒΒ Π66 “0 ἐοἶο ασαϊπ,᾽") “ἰο τε-εοἢιο.᾽" -ἰ 6 ννοταὰ ἈΡρΘΑΥΒ 

ἰο Ὀ6 ἃη οποιηδίοροία, ἐπὶ 18, ἰυγτηθα ἴῃ ἱγηϊ αἰίοη οὗ 1ῃΠ6 βουπά ἴ0 

νυ οἢ ἰὑ γϑίδυβ. 

Ἕ ζοντο, 8. Ρ]υγ. πηροσῆ. ἱπάϊσ. οὐ ἔζομαι, ““ἰο 8εαὲ οηἨξ᾽ς 

δε; ἴαϊ. ἑδοῦμαι. Οὐοπδαϊ ὈΟΟΚ 1., Π1π6 48. 
᾿Ἐρήτυθεν. Οὐοηβαϊῖ Π1πθ 99. Α 

ΤΑΝΕ 212. Μοῦνος, ΕἘΡρΙδ ἀηὰ Ιοηΐς [Ὁ μόνος, ἡ, ον, “ αἰοπε " 

᾿Αμετροεπής, ἔς, “ ᾿πιεπιρεταίε οΓ 8ρεεοῖ,"" “ἱπιπιοάεταίε ἴηι τσοτά8 ;" 

ΟΥ, δοοοτάϊηρ ἰο Ῥδάρη]θίη, “ ποὲ πιεαδιγῖηρ ᾿ὶδ τοοτὰς.""--- ΕὙοΙ ἀ, 
»Ῥηῖυ.γ μέτρον, “α πιδάδιτε,᾽" δηα ἔπος. 

Ἐκόλῴα, 8 Βίησ. ᾿ηροτ, ἱπάϊο. δοῖ. οὔ κολῳάω, “ἐο ὑε ἰοιαῖψ οἷαηιον» 
οἱι5,,) “ἰο οΥψ,᾽") “"δἠοιι,,"") “δαιοὶ,᾽)) ὅτα.---ΑΚίη ἴο κολοιάω, “ἐ0 δογεξαπὶ 

{κε α 7αεκάαιν,᾽" ἀῃὰ 115 ἔγοῖη κολοιός, “ α 7αεκάαιυ.᾽" 
Ἧισιν, ἱ.-6.,) ἧσιν, Ἐρὶ΄ς δηὰ Ιοηὶς (0 αἷς, ἀδΐ. ΡΥ. ἴδτη. οὗ 

ὅς, ἢ, ὄν, φ ἐλῖβ," “ λ67,, δὲ Μι . ᾿ 

Ενν2 

[χνὲ 210. 

ΤΧΝΕ 9211. 

ἔχνε 2313. 



018 ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΙΟΞΒΑΕΥ. 

Βοοῖ ῶ. [πὲ 218-219. 
Ἅκοσμα, Δδου5. ῬΙΥ. οὗ ἄκοσμος, ον, ““ἱπάφεογοιι 5." Βίτ ον, ““τοῖἐλ- 

οἵ ογάετ,᾽" “ ἀϊδογάετίψ,᾽" ““ εογι[μιδεά." Ιπῃ ἨΟΠΊΘΙ, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, ᾿ξ ΟἿΪΥ 
ΘΟΘΌΥΒ ἰπ ἃ ΤΠΟΥᾺ] 55 η 1 Πσαίοπ, “ ἐπάξοοτοιις,᾽) “ ὠπβεοπιῖν,᾽ “᾿πάε- 

οεπὶ,᾽" ὅζο.----ΕὙΌτα ἀ, ρῬγῖυ., ἀπ κόσμος, “ οτάετ.᾽" 

-ς »» Ἤιδη, ἧ. ε., ἤδη. ΟΟΠΒΌΪ ὨΟΟΚ 1., π6 70. 

11κὲ 2314. Μάψ. Οοηβαὶο Ππ6 120. 
ἘΡριζέμεναι, Ἑρῖς, ΖΞ ο11ς, πα Τ)οτίς [ῸΥ ἐρίζειν, Ῥτε5. ᾿πῆη. δοῖ. οὗ 

ἐρίζω, “το σοπίεπά ;᾽" [αϊ. ἐρίσω.--:-ἘΎότη ἔρις, “ δἰτῖξε.᾽" 

Εΐσαιτο, 8 Βἴησ. 1 Δ0ΥΓ. ορῖ. τηϊά. οὗἩὨ [Π6 ταάϊοαὶ εἴδῶ, ““ ἰο 

5ε6."--Ἔρϊσς δπᾶ [οηΐς, ραββίνθ δηὰᾶ στη! 4416, εἴδομαι, “ ἐο δὲ 

866η,᾽ “ἰο ἀρρεατσ,᾽" ““ἰο 8εέπι ;᾽) 1 80Υ. εἰσάμην, ὅχο. 

Γελοίϊον, Ἑ!ρὶς πὰ Ιοπὶς [ῸΥ γέλοιον, ΠΟΙη. βίης. πϑαΐ. οὗἉ γέλοιος, 
ἄ, ον, ““ἰαμσλαδίε,,"" “αὐειιτά," ““α πιδ)εοὲ ΟΥ̓ σαιι56 ἔοΥ ἰαισἠέογ.,"--- 

ἙΊοΙ γέλως, “ἰαμρ,ίετ.᾽" 

Φολκός, ὄν, “ δαπάν-ϊερ ρεά." ΠΟΣῚ ποΐθ.) Α νευρὰ] 

(ὌΓΓΩ, Ὁ ὨΙΟἢ ΤῊΔΥ Ὀ6 τοίδεσοα ἴο ἕλκω, ὁλκός, 85 φοξός {ο 

ὀξύς, φοῖτος ἴο οτος, ἕο. ΟΟΙΏΡΑΓΘ [Π8 1 αἰΐη ναῖσιι5. ΤῊΒ οἱ ἄθσι- 
γδίϊοη οὗ {Π6 ἴδγμῃ, ἴπ 15 ΒΌρροβϑα 56η568 οὗ “" βφεϊπέ- γε," νγὰβ ἴγζουτα 

φάος, “ἰλε ἐψε," δῃὰ ἕλκω, “0 ἐισῖϑί,᾽" “ἰο ἀϊδέοτέ.᾽" 

Χωλός, ή, ὄν, “Ἰαπιε,)) “παϊπηρ,᾽" “ ππιρίηρ.""--- τότ 1[Π6 58 Π16 τοοΐῖ 

ἃ5 ἰἴῃ6 β'δηβουι ἀναὶ, ““ {{ῸὈ ὄῸΔΥΘ,᾽" ““ὙδοΊ Πα Γ6 :᾽ ΟἿΥ ““ λαϊ!,᾽) “λαϊῖ- 

τ ἐπρ;" 1ιαἴϊη εἰοάπι, οἰαμάι5. (Ῥοίξ, Εϊψπιοὶ. Ἐοτβοῖι., Ῥ. 268.) 

Ὥμω, ποιη. ἀ08] οὗἉ ὦμος, ουὅ, ὁ, “ἢ δἠοιιίάογ." 

Ἐς . Κυρτώ, ποπη. ἀπ] τη856. οἵ κυρτός, ἤ, ὄν, ““στοοκεά,᾽" ““σιτυ- 
ἔνα 318, ρά,» ὦβοπι": Ακία ἴο ἐδ Ταιέΐο σάξυας, ἘπρΉδΝ δεεγῦ, ἔχο. 

Συνοχωκότε, ποτ. ἀπ4] τη8536. οὗ {Π6 ραγί. οὔ [η6 οἰὰ Ερὶς δπᾶ Ιοηἱϊς 

2 Ροτῇ. (ἢ η γδηβιεῖν ἔοτοθ) οὗ συνέχω, ““ἐο ποϊά ἰορείλετ ;) Ὁ Ῥοσί. 

συνόκωχα : ἀπ ΠΕΠΟΒ συνοχωκότε ἴ5, ὈΥ ἰΓΔηΒΡΟΒΙΠΙΟΠ, ἴῸΥ συνοκωχότε. 

ΤῊ 2 ρεοστί. 15 Ξυρροββᾶ ἴο πᾶν Ὀ6θὴ οὐ βίπα ΠΥ σύνωχα, ΠΘΠΟΘ, ΒΥ͂ 

γϑαπρ]οαίϊοη, σατηθ συνόκωχα, ἀηα ὈΥ ἐΤαπβροβίζοη συνόχωκα .--- ὙΟΤῚ 

σύν πὰ ἔχω, Ὁ Ροτί. ὦχα, ὈΥ τοἀρ!]οαΐϊοη ὄκωχα, ὈΥ̓͂ ἰΓΔηΞΡΟΒΙΓΙΟη 

. ὄχωκα. ν 

Φοξός, ἦ, ὄν, ““γῬοϊπιεά," « ἐαρετίπρ' ἰο α ροϊπί,᾽") Δρρ]ϊδα ἰΌ 

ὙΤΠοΥβιί65, δπὰ ἱπαϊοαίίησ, Δοοογάϊηρ ἴ0 ΞΟΙΏΘ, ἃ ΞρΡΘοὶθβ οὗ 

ΒΡΑΙ-Ἰοαῦ ῃΘδᾶ.----ΕἼΌ τ ὀξύς. ΟὈΠΊΡΑΤΘ {16 ΤΟΙΠΑΥΚΒ οη φολκός, ᾿ἰπ6 

217. 

. Ἔην, ἘρΡΙο ἀπά Ἰοηΐο [ῸΓ ἦν, 8 Βῖηξ. ἱτηροσί. ἱπᾶϊο. οὗ εἰμέ. 
ψεόνή, ποτη. βίηρ. ἔδιη. οἵ ψεόνός, ἤ, ὄν, ““ταδῥεά οὔ," διὰ 80 

κ8Ραγε,) “τλῖη,᾽ “ ξοαπίῃ."" -ἜΕτότα ψέω, “ ἐο τιιὺ οὔ." 

᾿Επενήνοθε, 8 βἴησ. ροτῇ. ἱπάϊο. οὗἩ ἐπένθω ΟΥ ἐπενέθω, ““ἐο ἴΐε τροπ." 

Οοπβυϊε Βαυζίτηδηη, ]γγερ. Ῥετὺς, Ὁ. 95, εἄ. ΕἸδηίακες 1,εαὶὶ., Ῥ. 110, 

βέφῳ. 

1ΔνῈ 515. 

τ Ἴλχε 217. 

11 ΝῈ 319. 



ἨΟΜΕΒΙΟ ΟἸΙΟΒΒΑΆΥ, 619 

Βοοῖ ἃ. 1ήπε 2319--228. 

Δαχνῆ, ἧς, ἣ, “' 80{ὲ τοοοἱἱψ παϊν.""--ἰτὴ Βᾶτηθ 85 ἄχνη, ακὶῃ ἰο χλαῖνα, 

χλανίς, [ναἰΐπ ἰαπα, ἰαπα. ' : 

Νεικείεσκε, 8 βἰηρ. ἱτηροσῖ, ἱπάϊο. δοῖ. ἐλθυαῖῖνθ ΓΌΓΙῚ [ῸΓ 

ἴμινε 9321. ἐνείκει, [τοτὴ νεικέω, ““ἰο τεοῖϊε ;)" ἴαϊ. νεικέσω.--- ἘΥοΙᾺ 

νεῖκος, “ ταῖϊηρ,᾽" “ τεργοατὴ,᾽" ὅζο. 

᾿νε 92. ᾿Οξέα, ἀοοιι5. ΡΙΓ. πρϑαΐ. οὗὨ ὀξύς, εἴα, ὕ, ταῖκοη δἄάνϑυῦ 

14}}Υ. ᾿ 

Κεκληγώς, ποιη. βίη. τηδ86. 2 ρϑυῇ. ραγί. οὔ κλάζω, “ἐο ετῳ οἱ," 

“ὁ πιαῖε α ἰοια εἰαηιον,᾽" ὅχα. ; Ταΐ. κλάγξω: 1 ρετγί, κέκλαγγα : 2 Ροτί. 
κέκληγα, Ὀὰϊ ΟΥ̓ Ερίο. Οοπβοὶ ΒΟΟΚ ἱ., ᾿ἰπ6 46. 

Λέγε, Ἐρῖο δπὰ Ιοπὶς ἴοσ ἔλεγε, 8 βίηρ. ἱτηρδσί. ἱπάϊο. δοί. οἵ λέγω, 
"ἐρ εν." ͵ 

᾿ΟὈνείδεαᾳ. Οοπδαῦ θΟΟΙ ἰ., η6 291]. 

Τανε 2239. ᾿Ἐκπάγλως. ΟὈπηδυ]} θΟΟΚ 1., η6 268. 

Κοτέοντο, Ἐξρίο ἀηὰ Ιοηΐο [ῸΥ ἐκοτέοντο, 8. ΡΥ. ἱτηροσγῇ. ἱπάϊο. ρᾶ88. 

οἵ κοτέω, “ὁ ἰο δὲ ἱποεπδειὶ.) ΟὐΟηβυ]ξ ὈΟΟΚ ἱ., 11Πη6 181. 

Νεμέσσηθεν, Ἑξρὶς ἀπά ΤῦΟΥΟ [ῸΓ ἐνεμεσήθησαν, 8. Ρ]Γ. 1 80Υ. ἱπάϊο. 

Ρᾶ58. οἵ νεμεσσάω, Ἐξὶο ἀπ Ιοηΐο [ῸΓ νεμεσάω, “ ἰο δε ἵπαϊρπαης,᾽" “10 
ὑε τυτοί ι." ΒΙΓΙΟΊΥ, ἴο Β6 ἱπα!σηδηΐ, ἄο., αἱ υπάθβοσυθὰ σοοά οὐ δὰ 

[ου.Π6 ; Πα 50, ΡΓΟΡΘΕΙΙΥ͂, οὗ {Π6 σοάβ: ζαΐϊ. νεμεσήσω.---- ΕἼΤ νέμεσις, 

“ἐ ΔΉΡΕΥ αἴ ΔΗΥ͂ {πὶηρ ἀπ] 5ὲ ΟΥ̓ πηδετης,᾽" ἄτο. 

Νείκεε, Ἐς ἂπά Ἰοηΐσ [ὉΓ ἐνεέκει, 8 βίησ. πηρθογί. ἱπάϊο. 

δοῖ. οἵ νεικέω, “ἰο τευῖε,᾽) ““ἰο αὖιι86." ΟὈπηΒ0Ϊὶ ᾿ἰη6 221 

Τέο, Ερὶο, Ἰοτῖς, δηὰ Ἰοηΐο ἴου τίνος, σθῃ. οὗ ἱπίθυσοσαίνθ 
1χν 225. ἊΝ - 

᾿Επιμέμφεαι, ἘΡί΄ ἀπὰ Ιοπίο [0 ἐπιμέμφει, 2 βίης. ΡΥ68. ἱπάϊο. οὗ (ῃ6 

1τνὲ 224. 

τ Ϊ 4416 ἀθροποπὶ ἐπιμέμφομαι, “ἐο σοπιρίαῖπ;᾽" Γαΐ. ἐπιμέμψομαι.---ἘὙοτα. 
ἐπί ἀπὰ μέμφομαι, “ ἐο ὑίαπιε.᾽" 

Χατίζεις, ἃ 5ἷησ. Ῥὑτθβ8. ἱπᾶάϊο. δοῖ. οἵ χατίζω, ““ἰο ᾿τσαπὶ,) “ἰο λαῦε 
πεεά οἱ.""---ΕὙοτὰ χατέω, “ἰο τσαηὶ.᾽" 

Πλεῖαι, Ἐρὶα ἀπᾷ Ιοηΐς ἴοτ πλέαε, ἴγοῖὴ πλεῖος, ἴῸΤ πλέος, 
1χ1νῈ 320. με.» 

Χαλκοῦ, σεη. 5ίηρσ. οἵ χαλκός, οὔ, ὁ. ΟὈοπδυϊξ ΠΟΟΚ 1., 1π6 296. 

Κλισίῃς, Ἑρὶς ἀπά Ιοηὶς ἴῸΥ κλισίαις, ἀαΐ. ΡΙυγ. οἵ κλισία, 

ἴανε 327. ας, ἧ, “'α ἰεπί." Οὐοπβυϊὲ θοοΚ ἱ., Ππ6 800. 

᾿Ἐξαίρετοι, ποτη. ῬΙαγ. ἔδτη. οἵ ἐξαίρετος, ον, “ 5εἰεοἰεἰ ἤτοηι."--- ἘἼΟΙῃ 

ἐξ ἀπά αἱρέω, ““ἰο ἐαΐ6,᾽) “Φέο οἠοοδε.᾽" : 

Πρωτίστῳ, ἅαϊ. 5ἰπρδ. τηᾶ8ο. ΟΥ̓͂ πρώτιστος, ἡ, ον, Ῥοδί!α 

ἴμπε 238, Βρουαΐϊγα οὗ πρῶτος, “τϑὲ οΓ αἰϊ," “3τϑὲ οὗ τὴε ἥτε. τὰ 

(σοηβαὶῦ ποίθ.) ᾿ 
Πιολέεθρον, οὐ, τό, ““α εἰϊῃ." ΤΙῃ ὕοτηι ἃ ἀἰγαϊπαΐνθ ἤτοτα πτολις 



6090 ΗΟΝΈΒΙΟ ΘΙΟΒΒΑΚΥ. 

Βοοκ ἃ. 1πὲ 928-257. 
Ροθέϊο ΤῸ πόλις; Ὀυϊΐ ἴῃ τἰδαρσὸ 15; Θ408] ἴο πέψις. ἘὙΘααΘηξ 15 
ἩΌΓΣΩΘΥ δηᾶ Ηδβιὶοᾶ, Παυ Υ Τοὰπα, ΠΟΥ ΥΘσ, ἰπ 1Π6 ΤΟΥΤῚ πολίεθρον. 

Ἶς ᾿ἘἘπιδεύεαι, Ἐϊρὶα ἀπα ΙΟΠ]Ο ῸΥ ἐπιδεύει, Ὁ 5Βῖησ. ΡΥΘ65. ἰπ4]6. 

Ἄν Ὲ 229. οὗ 1Π6 τηϊά 416 ἀδροηβηΐ ἐπεδεύομαι ; ζαΐ. ἐπιδευήσομαι, “ ἰο 

δὲ ἴπ τραπὶ οὐ," ἜΡΙΟ ἀπ Ιοηὶς [ῸΓ ἐπιδέομαι ; Γαΐ. ἐπιδεήσομαι. 
1πνὲ 230. Ἱπποδάμων. Οοηβαϊῦ Π1π6 23. 
ΓἌποινα. Οοηβαϊί θ0ΟΚ 1., 11π6 18. 

Τανε 331. ᾿Αγάγω, 1 5ίησ. 2 ΔΟΥ. 500]. δοί. οὗ ἄγω, “ἐο ἰεαά ατραν."" 
11ΝῈ 332. Ἦέ, ροδίϊς, πᾶ ββρθοίδ!ν ἘρΡίο, ἴοτ ἤ, ““οτ." 

Μίσγεαι, ἘΡΙΦ πᾶ Ιοπίο, ἢ 116 5ῃογίθπθα τηοοάτ- ουΤΕὶ, ἴοι 
μίσγῃ, Ὦ 5ἴπρ. ΡΓ65. 500]. τηἱᾶ. οἵ μέσγω, “ἰο τιπῖίε." ΟἸΑ ἔοτη μίσγη- 
σαι: Ἐρῖο ἀπά [Ιοηΐο μέσγηαι (μίσγεαι) : Αἰτὶς μίσγῃ.----.ΑΚίη ἴο 1,Ατη 
πιΐίδεεο, θυτηδη πιΐβοζοη, ἘΠῚ 50} πιῖσ, ΘΔ ηΒΟΥΙ πιϊδολία. 

᾿Απονόσφι, δά 610, ““αρατί.᾽"---ΕἼΟΙη ἀπό πὰ νόσφι, “αρατί,᾽" 
1χνὲ 399. ος αἷοο 

Κατίσχεαι, ἘΡὶ΄ ἀπά ΙΟηΪΟ [Ὁ κατισχῇ, 2 51]Π5. ΡΓΘ65. 50]. τηϊά. οὗ 

κατίσχω, “ἰο ποίά δαοῖκ,)") ““ἐο τείαϊπ ;᾽) ἙΠΟἸ]αΐο γα] ἔοτιη οἵ κατέχω, (ἢ 86 

τηοοᾶ-γονοῖ Ὀδίησ 5ῃουίΘηθα ; σοηβυϊξ ποίθ. 

᾿Αρχόν, δοουβ. δβίησ. οὐ ἀρχός, οὔ, ὃ, “α ἰεαᾶετ,," ““α 
1χνῈ 294. ᾿ 

γμῖοτ. 

᾿Επιδασκέμεν, Ἐ!ρῖς, Θογῖο, δηὰ .Ζ2011ς ἴῸΓ ἐπεθάσκειν, ῬΥ65. 1ηἴ. δοί. 

οὗ ἐπιθάσκω, “ἰο ἰεαά οη,᾽ «ὥ΄. (Οοηβαὶὶ ποίΐθ.) 

Πέπονες, νοῦ. ΡΥ. οὗ πέπων, ον, σ6η. ονος, “" {αϊπι- ἤεατί- 

εἄ." ΒΙΓΟΘΙ͂ΓΥ, βαια οὗ {γαϊῦ, “ σοοκοά ὈΥ 16 5η,᾽ ἡ. 6., τῖρε 

Π6Π66, 'π σΘΠΘΓΔΙ, ““ πιεϊϊοιυ,᾽" “ 5001, ὅἃπὰ 50, συγαίν ον Οὗ ΡῬΘΥΒΟΉΒ, 

“ἐ [αϊπι-Ἰιεατίεοα,᾽" “ εἤεπιϊπαίε,) ὅτο.--- 6 τοοῦ 15 1Π8 Βᾶτη8 ἃ5 πέσσω, 

“10 βοξίεη,᾽" οἵ ἘΪΟἢ πέπτω, “ἐο σοοκ,᾽" 15 ἈΠΟΙΠΘΥ [ΌΥΤΉ: 

᾿Ελέγχεα, νοῦ. Ρ]υΓ. οὗ ἔλεγχος, εος, τό, ““α τορτγοαοῖι,᾽" ““α ἀϊδογαρε." 

Ιη ΗοπΊΘΓ ΘΒρθο ΠΥ, “ δλαηιεζεϊ σοισατάϊοε," 1ῃ8 ὈϊΓΘΓΘβὶ γΘργόδ ἢ ἰπ 

1ῃ6 Ποτοῖὶς ἀρθ. Νοῖ ἴο θ6 σοπίουπαρα ν ἢ ἔλεγχος, ουὅ, ὁ, ““Ῥγοοί," 

“ἐγίαϊ,)") ὅχο. 

᾿Αχαιΐδες, Ἐξρὶα πᾶ [οηΐἷς ἔου ᾿Αχαΐδες, νοῦ. Ρ]ΌΓ. οΟΥ᾿Αχαιΐς, ἔδος, ἢ 

(Αἰεἰο ᾿Αχαΐς, ίδος, ἦἣ), “α Οτεοίαπ τοοπιατ." ΤῊΘ ἴθυπη 15 ΡΓΟΡΘΙΥ͂ Δἢ 
δα]θοῖίνο, γυνή Ὀδΐηρ υπἀογβίοοα. 800, ᾿Αχαεΐς, “ἐὴλε ΑοΠαῖαπ ἰαπά :" 

ΒΌΡΡΙΥ γαῖα ΟΥ̓ γῆ. 

Νεώμεθα, 1 Ῥ]0Γ. ΡΓ6Ξ. 500]. οὗ νέομαι, “0 σο δαοῖ,᾽" “16 

τείμτγη.᾽" “ 

᾿ἘἘῶμεν, 1 ῬΙΌΥ. Ρτγ65. 500]. δοῖ. οὗ ἐάω, ὦ, “ ἐο ρετηιῖ!,᾽") ὅχα. 

Τέρα, ἀσου5. ΡΥ. οὗἉ γέρας, ““α »γῖξε,,) ὅζο. Οὐοηβυ] ΒΟΟΚ 
ἷ., 1ἴη6 118. 

Πεσσέμεν, Ἐρὶς, Ἡοτῖς͵ ἀπὰ ΖΞ: 0116 [ὉΥ πέσσειν, ργΥ65. ἱπῆπ. οὗἩ πέσσω. 

1χν 2335. 

Ιχνε 236. 

ἴωκε 237. 



ΗΟΜΕΒΙΟ συοββακυ. θ9:1 

Βοοῖ ῷ. ἵαηε 331--2ΑὙ. 
ἐο ἐπῦοι.᾽ ΟΥ̓ πα] πηθϑηϊηρ,, “ ἐο δοἤίονι," “ο πιακα δοῦε 3" Ὠθῆδθ, 

Οἵ 1η)6 ϑη “ἐο γίρεη ;᾽" ἃπὰ οἵ γι᾿ ἤοὶα] ΠΟ ΠΒ, “ἐο δοῖϊ,)" " ἰο σοοῖ,," 

“10 ἐγεδ8. ᾿ ἴῃθη, ΟΥ̓ 1ῃ6 δοίίοη οὔ 16 βίοπιδοι, “ὸ ἀϊρεδί ;" δηά 
ΏΘΠ66, “0 Μεεά ὁπ," “ἰο ὑγοοά οὐεν,,)" “το δη)ον 5 ἴαϊ. πέψω : μετῇ. 
Ρᾶ58. πέπεμμαι. ἩδΙΏΘΓ ΟἾ]ΥῪ 0865 {Π6 ρΓΘβθηί.-- ΤῊ τοοῖ, πὸ ἀουδί, 

15 ΠΕΠ--, ἃ5 ἀρρθδῦβ ἔγοιμὴ ἴἢ6 ΘΟ] ]αῖθυαὶ [Ὁγπὶ πέπ-τω, ἀπά 1Π 6 ἀθτὶν- 

αἴϊνθ πότ-ανον, “απ (ἀμϊηρ ὑακεά." Ιΐ ΘσΟΌΓΒ, 4180, ἴῃ 16 ϑδηβοτσίς 

ϑασὴ, νυῖῖῃ νι ΐο σΟπρᾶγθ (6 ἀδΥπηᾶη ὀαεάση, ἃπὰ τΠ6 Ῥηγυαίδη 

ϑέκτος. 

Προςαμύνομεν, 1 θ]γ. ΡΥ68. ἱπᾶϊα. δοῖ. οἵ προςαμύνω, “ ἰο 

αἰά,.} “το οοπια ἰο ἰἠε αἰά ὁ οπεὲ ;᾽" ἴαϊ. προσαμῦὕνῶ, ὅχα.---- 
ΕἼΤ πρός ἀπά ἀμύνω. 

Ἔο, Ερὶο δῃᾷ Ιοηὶΐς ἴου οὖ, ργοποῦη οὗ 16 {μἰγὰ Ρϑύβοη τῇ 

ἴανε 339. ἃ Τοῆθχίνθ 56η86. 

Φῶτα. Οὐοπβυ!ῇ ἢπΠ6 164. 

1χνῈ 2340. ᾿Ητίμησεν, κ. τ. Δ. Οὐοηδυξ θΟΟΚ ἱ., ΠπΘ 11. 

ΤΙΝῈ 341. Χόλος, ου, ὁὅ. Οοπβυϊι θοοΚ ἱ., ΠἰπΘ 81. 

Μεθήμων, ον, σΘῃ. ονος, “ σαγείε55,᾽" “Ὑοηιῖδ5."᾿--- ῬΊοιη μεθίημι, “τὸ 

ἦε τεριῖ55.᾽" 

[᾿νε 2342. Ἢ γὰρ ἄν, κ. τ. Δ. Οὐοπδυϊξ θΟΟΚ ἱ., πΠ6 232. 
11νῈ 344. ᾽'κα. Οὐοηβαυΐϊε ὈΟΟΚ 1., π6 402. 

Παρίστατο, 8 βίης. πηροτγί. ἱπάϊο. πιά. οὗ παρίστημι, ἄκο. 

Τχνε 345. Ὕπόδρα. Οὐοπηβυϊὶ ὈοΟΚ ἱ., Ππ6 148. 
Ἠνίπαπε, 8 5ἰπηρ. Ἰδπσίμοπρα ἴογιη οὗ 2 δου. ἰηάϊο. δοΐ. οὔ ἐνίπτω, 

“90 τεδικε ;" Τα. ἐνίψω : 2 δοΥ. ἤνιπον, Ἰδηστῃθηθά ὈΥ 1η6 Ἐρὶς νυτὶ 
(6 Γ5 ἰηΐο ἠνέίπαπον.---- ΟΓΩΘΥ ἢδ5 4180 ἃ ποίμου 94 δογίβί, ἐνένεπτε, [Ὁ 

ψῃΐοῃ Βαυϊίπηαηη, νἱἢ Ὑ ΘΥπίοκ (αὦ Τυῳρίιοά., Ῥ. 355), ργόροβθϑ 

ΘΥΘΥΥ͂ ΏΘΥΘ ἴο [ΌΠ]Ονν ΒΘ αὶ ΜΚ. ἴῃ τϑδάϊηρ ἐνένιπε. (εχιϊ., 5. Ὁ. 
ἀνήνοθεν.. 

1κνε 3460. Θερσῖτἄ, γοο. βίηφ. οἵ Θερσίτης, ουὅ, ὁ, ““ ΤἼεγϑιε5.᾽ 

᾿Ακριτόμυθε, γοο. 5Βίηρ. οὗ ἀκριτόμυθος, ον, “ γεοκίε5εὶψ ΟΥ̓ ἑοη[ιδεάίῳ 

ἑαϊκῖπρ,," “ α ταπάσηι δαῤῥϊεν." (Οοηβα!ξ ποίθ.)---ΕἼοτη ἄκριτος, “ πη- 

ατταηρεα,᾽" ““σοη ιβεά," πὰ μῦθος, “απ ἐἰηρ ἀεἰϊυετεά ὃν ισοτὰ οὗ 
“πομίἢ.᾽" 

Λιγύς. Οοηβυϊῦ ποίθ, ἃπὰ 80 ὈοοΚ ἱ., 'π6 248. 

᾽᾿Αγορητής, οὔ, ὁ, “α ἀεοϊαϊπιεῦ 3" ΒΘΏΘΓΑΙΙΥ, “ἃ 5ρεαζεγ," “ἀπ λα- 

γαηριιεν,," ὈΘίογΘ δη ἀγορά, ΟΥ̓ ῬᾺὈ]1Ο Δ5ΒΘΙΏΘΙΥ. 
Ἴσχεο, ἘΡῖα ἃπᾷ Ιοηὶς [ῸΓ ἔσχου, 2 Βίῃξ. ΡΓΘ68. ἱτρογ. τηϊὰ 

[μπὲ 247. ογ ἔσχω, “ἐο λοϊά," “ἰο εἰιδεκ,᾽ ὅἄζο. Οοπηβαϊξ θοοΚ ἰ., 'πθ 
214. : ᾿ 

Οἷος. Οοηβυῦ ὈΟΟΚ 1., ἰη6 118 

1΄ΐκνὲ 298. 
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Βοοΐ ῷ. 1.πὲ 348-200. 

Χερείιότερον, σου. Βίηρ. τηᾶ80. Οὗ χερε:ότερος, ἃ, ον, Ἐξὶδ 

ἰχνε 248. δηά Ἰοηΐο η, ον, “δα5ε},᾽" ροθίϊς, ἃη ἃ ββρβϑοίδ Ἐρὶς ΘΟΙ- 

φαγαίϊνθ (Ὁ χερείων, ἰ[861 4150 ἂἃπ Ἐρίο (Ὀγπΐ [ῸΥ χείρων, ἸΥΥΘΡΌΪΑΥ 
εἐομιραγαίϊνθ οἵ κακός, Ὀαΐ ἐογτηθα ἔτοτ {π8 οἹά ροβίἐἰν χέρης. 

Βροτόν, ἃοοΌ8. δίησ. οἵ βροτός, οὔ, ὁ, ““α πιοτίαί."---ΑΚῖπ (0 μόρος, 

μορτός, 1,Α[1ῃ πιοτῖ, ἩιοΥ5, ΘΔ ΏΒΟΥΙΕ πηγί. 

᾽Ατρείδης, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοπῖσ [ῸΓ ᾿Ατρείδαις, ἀαΐ. ρΡ]αγ. οἱ 
1πνὲ 349. ᾽Ατρείδης, οὐ, ὁ, ““ Αἰτιάε5," “8οη οΓ Αἰτειι5.᾽"----η 1ῃ6 

ΡΙυγΑΙ, ᾿Ατρεῖδαι, “πε Αἰττάα," “ἐλ δοπβ οΓ Αἰγειι5." 

Τ1ανῈ 2351. Σφιν. Οοπβαϊῦ ὈΟΟΚ 1., 11π6 73. 
Φυλάσσοις, ἃ 5ϊησ. ΡΓ65. Ορί. δοῖ. οἵ φυλάσσω, ““ἰο δὲ οἡ {}ιὲ τὐαἰοΐ 

ον." Μοτθ 1 ΘΥΔΙΙΥ͂ ἃΠα ΘΟΓΏΤΩΟΠΗΪΥ, “ ἐο σιατὰ ;᾽ Γαΐ. φυλάξω. 

Ἴδμεν, Ερῖο, Ῥογῖο, δηᾶ Ιοηἱο [ῸΓ ἔσμεν, 1 ΡΙ0Γ. οἵὨ οἶδα, “1 

αν Ὡδ2. ποι," ὅχα.---ΤῊΘ ΤΟρΡΌΪΑΓ ἴοτιηβ, οἴδαμεν, οἴδατε, οἴδασι, 
ἌΡΡΘΑΓ ΟὨΪΥ 56] άοτῃ ἰπ {Π6 Ιοπίο δπὰ Ἰδίθσ. νυυϊθῖβ. (Κάλπευ, ᾧ 
940,1.) 

Νοστήσομεν, 1 Ρ]υγ. Γαΐ. ἱπᾶϊο. δοῖ. οἵ νοστέω, “ἰο τείμιγπ 

μοπιε ;," Γαΐ. νοστήσω.----ΕὙΟΤὴ νόστος, ““α τείμγη.᾽" 

᾿Ονειδίζων, ΠΟΙ. 51]Πη5. Πηᾶ56. ΡΓΥ65. ρασχί. οὗ ὀνειδίζω, ““ἐο 

ἤδαρ αὖδιιδε προπ ;)" [αΐ. ὀνειδίσω.----ΕἼοτη ὄνειδος, “ αὖιι5ε,᾿" 

“ἐχρρτοαοῖι.᾽" 
Κερτομέων, ΠΟΙ. 5ἰΠπρ΄. Τη856. ΡΓ65. Ραγί. δοΐ. οἵ κερτομέω, 
“ἐρ αὶ, πιοοσῖς, ΟΥ̓ ΘΉΦΕΥ αἱ,᾽) ““ἰο 5εοῇ," ὅχο. ; Ταΐ. κερτο- 

μήσω.---ΕὙοΙῚ κέρτομος, ον, 5:1] ΟΕ] γ, “ ἀδατί-ομεἰηρ,, ἸΘΠΘ6. “ βέϊπρ- 
ἐπ, ““ἰαιπίϊηρ." 

ΤανῈ 257. ᾽Αλλ᾽ ἔκ τοι, κι τ Δ. Οὐοπβϊ θοΟΪΚ ἱ., Πη6 212. 

᾿Αφραίνοντα, 6005. 5ἰη 5. Πη456. ΡΥ65. Ραγΐ. οὗ ἀφραίνω, ““ἰο 
ρίαν ἰδέ [οοῖ,᾽" ““ἰο δε 5ιἰίῳ ;) ἀφρανῶ.---ΕὝοΤα ἄφρων, “ 5εἰϊν," 

11ΝῈ 9299. 

1χνεῈ 258. 

1ὰνῈ 250. 

1κχνὲ 258. 

“« [οοἱἱ5]..᾽" 

Κιχήσομαι, 1 5ίηρξ. Γαΐ. Ἰηᾶϊο. τηϊᾷ. οὗ κεχάνω, ““ἰο σαξοῖι,᾽) ““ἐο βηά."" 

Οοηβαϊὶ ποίθ, δηα α͵5ο 1ἰη6 188. 

Κάρη, Ἐρίο ἀηᾷ Ιοηΐο ἔογ κάρα, τό, “εἶιε πεαά." ἸΤηδρο]ϊηὰ- 

ἴπν8 29. 08 ἱπ Ηογηοσ, οὐ, ταί μβῦ, αββὰ ὈΥ Μῖπη ΟΠΪΥ ἴῃ [Π8 ποπηϊπᾶ- 
{ἰγ8 δηᾶ δοουβαίϊν βησϊαῦ. [1δΐθυ ΥΥΙΘσΒβ, Πού νύ, Βυρρ θὰ {η8 

ἀείδβοςνθ οἂβ68, 85 ἰἔ κάρη ἍὙ61Θ οὗ [Π6 151 ἀθο] πβίοη, ΠΑΙΠΘΙΥ, κάρης, 

κάρῃ, κάρην .--- ΘΑ ΒΟΥ οἴγας, οἴγδῆα (ΠΟΙΏρΡΑΥΘ κόρση, “δε 5146 ὁ ἐπε 
μεαΐ,» “ἐλ ἐσπιρὶ 6), νυ ν ΠΙΘῊ σοΠρᾶγΘ 1 ἀξίη σετγε-ὅγιηι, ΟΘΥΓΔἢ 

δελῖτη, ὅτο. 
Τηλεμάχοιο, Ἐς ἀηᾷ Ιοηΐο ἴῸΥ Τηλεμάχου, θη. οἵ Τηλε- 
μαχος, ου, ὃ, "" Τοεϊεπιασιι5,)) Βοη οὗ ὕ]γΧ8565 δηὰ Ῥϑῃβίορὸς 

80 ΟΔ]Ἰθα, δοσογάϊησ ἴο Εϊαβία! 5. (αὦ Οἀ., ἵν., 11), θθοδιβθ σϑᾶτ- 

[᾿νε 260. 

ΡΥ θυ ὍΞΨ 

“δ ει δά δὰ α.... " , 
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Βοοκ ἃ. 1ήπε 260-266. 

δὰ ψῃθη μἰβ (αὐ ΠῚ ννὰβ Πρ μι ηρ δίατ; ΠΌΙΩ τῆλε, " αὐαν," διὰ μά. 

χομαι, “ἰο βαρ..." ὙΜΈΘη στοόνσῃ ὑρ, [16 Βουρὶϊ Πἷ5 Τα ΠΘΥ, ἃ πὰ ννὰβ8 

δοσοιηρδηϊθα ὈΥ Μίποτνδ, ἴῃ (Π6 συἷβθ οὐ Μϑῃΐίοσ, Οὗ 8 γϑίυγη ἴα 
Π|Πᾶοὰ Π6 Ὁ πα Πἰβ ραγθηΐ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ ἴΠ6γ6, ἃἀπὰ αἰἀθὰ Ὠΐγω 'π ἀθβίτγου.: 
ἴῃς 18 Βυ] 10 Υ85. 

Κεκλημένος εἴην, 1 5Βῖηρ. ΡοΥΐ, ορί. ρᾶ58. οὗ καλέω, “ἐο εαἰϊ ;. {αΐ. 

καλέσω. 

Εἵματα, ἃοοι5. ΡΥ. οὗὨ εἷμα, ατος, τό, ““α νεδίπιεηί,᾽" ““α 

 φαγπηιεηὶ."--- ΕὙΟΤῚ ἕννυμε, “0 αἰῖτ 6." 
Δύσω, 1 5ἰπα. [αΐ. ἱπάϊο. οί. οἵ δύω, ““ἰο Φη 6Υ ;)) Ἃαἱ. δύσω : 1 δογ. 

ἔδυσα. ΟΌΒοΙνΘ {παΐ δύω Πᾶ5 ἴῃ {Π6 ργβϑϑηΐ, ἃ8 85ο ἱπ {πΠ6 ζυΐυγΘ 

δἃηα ἢγβί δουγίβί δοίϊνϑ, {ῃη6 ὑγαηβιινθ τηθδηΐηρ, ΠΚϑυν 56, οὗ “ ἐο τῦταΡ 

-," ὅπ ἤθη66 ἴῃ 1Π6 ργθβθηΐ ραββᾶρθ, ἤθη ἀπίίθα ἴῃ ἰγδηβιαίϊοη 

τ ἢ ἀπό, νγθ ᾶΥ6 1Π6 β σῃ!βοαδίίοη “ ἐο βἰγίρ.᾽" 
ΤανῈ 202. Χλαῖναν. Οοπβα]ῦ ΠπΘ 188. 
Χιτῶνα, δ6ουβ. βίη. οὗἩὨ χιτών, ὥνος, ὁ, ““α ἐμπῖο," “απ ἀπάοτ-ραγ- 

πιεπὶ ΟΥ̓ Γγοοῖς,,) ΔΠΒΎΘΥΪ ΠΡ ἴῃ ΒΟΠῚΘ ΤηΘΑΒῈγ6 0 1Π6 Τιατίη ἐμπίσα, ἀπ 

Βαϊα θοίῃ οἵ ἤθη δηά νγοίῆθῃ. Οοηβαϊῦ ποΐθ οἢ 1ἰπ6 42. 

Αἰδῶ, ἀοουβ. βίηρ. οὗ αἰδώς, όος, οοπίγαοίθα οὖς, ἡ, “ παζεάπε88.᾽" 

᾿Αμφικαλύπτει, 8 βίηρ. ΡΓ65. ἰηᾶϊο. δοῖ. οἵ ἀμφικαλύπτω, “ἰο εουεγ,᾽" 

“0 σοΥεΥ αἰΐ ατοιιπά.᾽"---ΕὙΟΤα ἀμφί ἀῃὰ καλύπτω. 
᾿Αφήσω, 1 5ἴπρ. ζαϊ. ἱπάϊο. δοί. οἰφἀφέημε, “1Ἰο δεπά αισαῳ ;" 
Γαΐ. ἀφήσω, ὅκα. 

Πεπληγώς, ποπλ. 5ίηρ. τη830. ραγί. 2 ρδγί. οἵ πλήσσω, “ἰο 
δέτίκο,᾽" ““ἰο τοὐῖρ,᾽) ““ἰο οἠαδίϊδε ;)" ἴαΐ, πλήξω : 2 ρΡοτί. πέ- 

7χνὲ 261 

ἴκνε 2609. 

[1νΝῈ 264. 

πληγα. 

᾽Αεικέσσι, Ἑ;ρὶς 0γΥ ἀεικέσι, ἀαἴ. ῬΙαγ. ἔδτη. οἵ ἀεικής, ἔς, “ νὰν ῥά" 

7μὶ," ““ὠπδοοηιῖψ." Οοηβαϊί θΟΟΙΚς ἱ., {π6 341. 
Πληγῇσιν, Ἐρὶσ ἀηᾶ Ἰοηὶς [ὉΓ πληγαῖς, ἀαΐ. ΡΥ. οἵ πληγή, ἧς, ἣν 

τὸ ᾳ δίοιν,᾽" ““α εἰτίρε.""---ΕΟἩὙΟμὰ πλήσσω, “ἰο ξἰγίκε,"" ὅχο. 

Μετάφρενον, ου, τό, ““ {6 ϑαοῖ ;᾽ 5Β:Ὑ] ΟΕ], “ἐλ ρατὶ δεϊμ πὰ 

ἴανε 306. ἐλε πιϊάγι[" (τοῖα μετά, ““αὔι6γ,᾽" ἀπ φρένες, “ἐλ πυϊάν }; 

ἤθποθ “ἐΐς ρατὲ δείισσοη {ἦε βλοιϊάεν δία(ε5," απ, ἴῃ σΘΠΘΓΙΔΙ, “ ἐλε 
ϑαεῖς." 

Ὥμω, δοουβ. 488] οὗ ὦμος, ουὅ, ὁ, “ἐλ δλοιιάον." ᾿ 

Πλῆξεν, 8 Βἰπρ. 1 Δ0Υ. ἱπαϊς. δοί. οὔ πλήσσω, ““ἰο δέγίκε;" 

ἴκνε 366. ζαϊ. πλήξω : 1 δογ. ἔπληξα: Ἐρὶσ δηὰ Ιοπῖς πλῆξα, ἢ 

ουΐ δυρστηθηΐ. 
Ἰδνώθη, 8 5ἷηρ. 1 ΔοΥ. ἱπάϊο. ρᾶ55. οὗ ἰδνόω, ““ εο δεηπᾶ," ““ἰο βύβητ 

“0 δοιο.""---ΟΌΒοτΥθ {παΐ {Π6 ραββίνθ δογίβί ἢ85 ἤθτθ ἃ πὰτι- ἴοτοο. 
“ἐρ ὑεπιά οπε᾿5 δε," ““ἰο ἀοιιδϊο οπε᾿ 5 βεἰ Γι». 
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Βοοῖ Ὡ. Τ7Τάπε 266-278 
Θαλερόν, ποΙῃ. βίηρ. πϑυΐ. οἵ ϑαλερός, ἅά, ὄν Ἐρὶς δηᾶ Τοηΐς ἥ, ον. 

Οοηβυὶξ ποίβ.)---ΕὝοτα ϑάλλω, “ἰο δίοοτι,᾽" ““1ο ὑε ἰιπιγαηὶ,᾽" ὅκα. 

Ἔκπεσε, Ἐρίο ἀπᾶ Ιοηΐς Ὁ ἐξέπεσε, 8 5ίπσ. 2 801. ἱπάϊο. δοΐ. οὗ 

ἐκπίπτω, ““ἐο {αὶϊ {τοπι,᾽ ὅκα. ; ζαῖϊ. ἐκπτώσω : ῷ δΔογ. ἐξέπεσον. 
Σμῶδιξ, ἐγγος, ἡ, “α τρεαῖϊ,᾿ ““α δισοϊϊεη δγιιῖβε,᾽) ἜΞΡΘΟΙΪΔ]}Υ 

ἔγοσα ἃ ὈΪΟΌν, ΔΉ Βυγθυησ ἴ0 16 Τιαἰίη υἱδεζ. 

Αἰἱματόεσσα, Ἐ!ὶο δῃηᾷ Ιοπΐο ἴοΥ αἱματοῦσσα, ποτη. 5ἰηρ. ΕΠ. οὗ α- 

ματόεις, ὄεσσα, όεν, ἘΡὶο ἃπᾶ Ιοῃϊο [οΥ αἱματοῦς, αἱματοῦσσα, αἱματοῦν 

“ἐ διοοάψ.᾽"---ΕΥότη αἷμα. 
Τάρδησεν; ἘΡὶο ἀπᾶ Ιοηΐς [ῸΥ ἐτάρδησεν, 8 5Ἰ]πσ. 1 80Υ. ἴη- 

ἴανε 368. ἄϊο. δοί. οὗ ταρδέω, “ ἐο δε ἐεττίβεά,") “ἰο δὲ αἰαγτιεά,᾽" “ἰο 

αν; ἴαΐ. ταρδήσω. Ατὶ ἱπίγαπδίεϊν νευὺ.---ΕἼοτη τάρδος, “ 7τῖρἈὲ," 
Κ αἴαγηι,᾽)) “ἐΕΥΤΟΥ͂.᾽" 

᾿Αλγήσας, ποιη. 5ἰησ. 1 ΔΟΥ. ρατί. δοῖ. οὗ ἀλγέω, “ἰο ΞΏΠΕΥ 

»αϊηῃ.""-ἶΠὙότὴ ἄλγος, ΔΠΥ̓ Ρδΐπ, ΚΘ ΠΟΥ οὗ θΟΟῪ ΟΥ̓ Οὐ Πα. 

- ᾿Αχρεῖον, ἀ6αυ5. 5ἴησ. πουΐξ. οὗ ἀχρεῖος, ον, ΤΆΓΟΥ α, ον, “τ|5ε1655.,᾽" 

“μηρτοπίανιε,᾽ “φοοά [ογ ποιλιῖηρ.᾽" ἩοΙΠΕΥ 1.565 186 ττογὰ ἔνθα : Υἱ]Ζ., 
οἵ ΤὨργβιίθβ, ἰπ ἴη6 ργεβθηΐ ρᾶββαρθ, αὐΐδυ Ὀοΐησ Ὀδαίθη ὈΥ {Π|᾿ 5565, 

“ἐαγηρ ἸοοκΚοα ἐροἰ ἢν, ΟΥ̓́ ΤΟΥ ΟἸΟΞΕΙΥ, ““ανίηρ σίνϑῃ ἃ λπείρίε5 5 

ΟΥ̓ριιξε εα Ἰοοκ᾽᾿ (δοηβυ]ξ ποῖθ) ; ἃπὰ οὗ Ῥβῃβῖορβ, ἰγγίηρ ἴο ἀϊβραΐβθ 

ΠΟΥ [δο]ησβ, ἀχρεῖον ἐγέλασσε, “ 506 Ἰαυριδα τοϊ οι ιι56 ΟΥ̓Θαιι5ε,᾽ 

ἑ. ε., τηδὰθ ἃ ῥογοεά Ἰδαρῃ. (0 4., χυὶϊ!., 163.)---Ετοτα ἀ, ρτίυ., ἀπὰ 
χρεία, “ τι5ε.᾽» 

᾿Απομόρξατο, Ἐρὶς ἃπᾶ Ιοηὶς ῸΥ ἀπεμόρξατο, 8 ϑἰῃσ. 1 80 Υ. ἱπάϊο. 
τηϊά. οἵ ἀπομόργνυμι, “ ο τοῖρε αἰσαν ;," [αἴ. ἀπομόρξω ..---Τῇ [6 τηϊάα]6, 

ἀπομόργνυμαι, “10 τοῖρε αὐὰν ἥτομι οπεἷς βεῖζ;᾽" Γαΐ. ὑπμόρ δες 1 
ΔΟΥΓ. ἀπεμορξάμην.---ἘἼοΤη ἀπό ἀπ ὀμόργνυμι, “ἰο τοῖρε." 

᾿Αχνύμενοι, ΠΟΙΗ. Ρ]ΌΓ. Τη856. ΡΓΕ5. ΡᾶΤῖ. τηϊὰ. οἵ ἄχνυμα:, 

ἴανε ΡΝ φτίευο,," “ἰο ἐγοιιδϊε οπε᾿5 βεῖ[." ΟἾΪΥ υδβθά ἴπ ργθβθηὶ 
δηᾶ ἱπηροτίδοϊ.--- -ΕἼοτὴ ἄχος, “ ετίεί," ὥς 

Τέλασσαν, ἘΡία ἀπᾶ Ιοηῖς ον ἐγέλασαν, 8 ΡΥ. 1 801. Ιηἀϊο. οί, οἵὗἁἉ 
γελάω, “ἐο ἰαμρῖι.)" [αΐϊ. γελάσω : 1 δογ. ἐγέλᾶσα. 

Ἑζπεσκεν, 8 5Βίηξ. ἰϊογαίϊνϑ ἔοσγη οὔ {Π6 2. δου. οὔ {Π6 ταάϊ68] 
ἴχπε 371. ἔπω, “ἰο 8αν,᾿" “10 8ρεαῖ;" 2 8Δ0Υ. εἶπον, ᾿ἰΘΓΔΙΥΘ εἴπεσκον. 

Οοπβυϊ γϑυηατκβ οη ἐρητύσασκε, Ἰἰη6 189. 

1πκῈ 312. Μυρία. Οὐοπηβυϊέ ὈΟῸΚ 1., Πἰπ6 2. 
Ἔσθλά. Οοπβαϊί ΒΟΟΚ 1., π6 108. 
Ἔοργεν, 8 5ἴπα. 2 Ρογίδοϊ οὗ ἔρδω, ἐο ἀο,᾽") ““ἰο γετξοτηι ;᾽" ἴαι. 

ἔρξω :  νετί. ἔοργα. 

᾿Ἐξάρχων, ποιη. 5ἴηδ. Τη8850. ΡΓ6Β. ρατί. δοί. οἵ ἐξάρχω, “ ἰο 
ἵμπε τῷ. ογίσίπαιο," “το δεφιη," ὅτου ς 1αῖ. ἐξάρξω:-- τοῖν Ἠ δπὰ 
ἄρχω. “ἰο δεξὶπ." 

1χκε 267. 

ξακε 369. 



ΗΟΜΕΕΙΟ ΟἸΟΒΕ ΑΚΥ. θοῦ 

Βοοῖ ῷ. ΖΣιάἅπε 273-- 282. 

Κορύσσων, ποπὶ. 5[ῃ ς᾽. Π]450. ρΓ68. ρατί. δοῖ. οἵ κορύσσω, “ἰο αἀτοιιφε." 
Βιτίου!γ, “20 ἀτπὶ ΝΥ Ϊι ἢ ὨΘΙ τη," ““ἐο ἠείπι" (ςοπβαϊὶ ποίθ) ; Ταϊ. κοῤύξω 

- ΕἼοπ κόρυς, “ α ἐεϊπιεὶ.᾽" 

Ἔρεξεν, 8 5Βίησ. 1. 8οΥ. ἱπάϊο. δοῖ. οὐ ῥέζω, “ἐο ἀρ," ἄο. ; 
ἴχνε 214. Γαΐ. ῥέξω : 1 δογ. ἔρεξα. Οὐπβυϊξ ὈΟΟΚ ὶ,, [ἴπ6 444. 

[ἀπε 5, Δ’ ητῆρα, δοοῦδβ. βιῃβ. οἵ λωδητήρ, ἥρος, ὁ, “ ἃ εἰακάενετ," 
“ἐᾷ τευϊίεν.᾽"" -- τοῖα λωδάομαι, “ ἐο ἡπιδιῖ!,," “ ἰο τευῖϊε,᾽" “ ἰο 

ομίγαρσε ;" δηὰ 18 ἴγοπλ λώδῃη, “ ομίγαρε,," “ἴπδι,,") ἄκο. 

᾿Ἐπεσθόλον, δοουδβ. βίη. τη886. οἵ ἐπεσδόλος, ον, “ οΓὙ υηδτιαϊεὰ 
ἐοη ρα," “ αὐιιδῖυε.᾽") ΒΙΓΙΟΠΥ, “ἐἀγοιοῖηρ ιτροτὰς αδοιΐ.""-- ΕὙΟΤᾺ ἔπος 

δηὰ βάλλω. 

Ἔσχε, 8 5'πρ. 2 δού. ἱπάϊο. δοΐῖ. οὗ ἔχω, “"ἰο τεβίταϊη,"" ἄς. Μοσθ 

ἸΠΓΘΥΔΙΥ, “ ἐο κοίά ἐπ," 1. 6., “" ἐο οἰεεῖ,.᾽ 

᾿Αγοράων, Ἑρὶς ἃπᾷ Ιοηΐσ ἴὉΥ ἀγορῶν, σθῃ. Ρίυγ. οὗὮ ἀγορά, ἅς, ἡ, 
“ἢ ματαηριιε," ἄτα. 

Θήν, Ἔπο!ἴς ρατίῖο]8, αβϑᾶ ΘΠ ΘΗ͂Υ ἰη ἘΡΐς, ΥΤάΥΘΙῪ πὶ Αἰεῖς 

ἴαπα 316. ΡΟΘΙΓΥ : ακίπ ἴο δή, ἂἃπὰ δχργϑββίησ βίγτοηρ οοηγυίοίοη ; 
“ ααϑιγεάϊν." (Οοηβυϊὲ ποίθ.) 

᾽Ἄνησει, 8. 5ἴπρ. (Οἱ. πάϊς. δοί. οὗ ἀνέημι, “ἰο εχεῖίε." ΤιΈΘΥΔΙΙΥ, 
“1ο δεπὰ τ ΟΥ̓Ϊοτί," ἤθῆσθ, “ἐο ἰδὶ ρο,᾽" “10 ἰεὶ ἰοο5ε᾽" (88 ἃ 406); 

“ὁ 8εὲ προπ,᾿ “ἰο εχοῖ!ε,᾽" ὅκα. ; ἴαϊ. ἀνήσω, ὅτο.---ΕὙοτα ἀνά δῃὰ ἔημι. 

᾿Αγήνωρ, ορος, ὁ, ἡ, “ ἱπδοίεηι.᾽"" ΤμΊΘΓΑΙΙΥ, “ πιαπιὶψ᾽" ((τοῖὰ ἄγαι 

ἀηα ἀνήρ); Ὀαϊΐ, ἰπ ΗΟΓΏΘΥ, ΓΓΘαΌΘΏΙΥ νυ ἢ 1(Π6 σΟἸ]αΐογαὶ ποέΐοῃ ὁ 
“ μεαάείτοπς, παμιρἠΐψ, τηβοίεηί,᾽" ὅχο. 

᾿Ονειδείοις, ἀἴ. ΡΙΌΓ. τηᾶ56. οὗἉ ὀνείδειος, ον, "“ αδιιδῖυε,᾽" ὅτο. 

-Ετοτὴ ὄνειδος, “ αδιι5ε,᾽" “τερτοαοῖι,᾽" ἄτα. ι 

Φάσαν, Ἐρὶς ἀπά Ιοπίο [ὉΓ ἔφασαν, 38. ΡΪυΓ. ἱπιροτῖ, ἰηάϊο 
11νε 278. δοῖ. οἵ φημί. 

Πτολέπορθος, ον, “ εἰἐψ-ϑαοκῖπρ." -- Ετότὴ πτόλις, ο]ἃ ΤΌΤ [ῸΓ πόλες, 

Δηᾶ πέρθω, “ἰο 5αοζ.᾽" 
11νῈ 2379. Γλαυκῶπις. Οοπδυϊὲ θοΟΚ ὶἱ., π6 206. 

Εἰδομένη, ποτη. Βίηρ. ἴδια. ῥγεβ. ραγί. στηϊά. οὗ εἴδω θη 
ἴμπε 380. 81} Π1η6 22. 

Σιωπᾶν, ΡΓΕΒ. ἱπῆπ. δοΐῖ. οὗ σιωπάω, “ἰο δε εἰϊεπί ;," ἴαϊ. σιωπήσομαι: 

1 ΔοΥ. ἐσιώπησα. 

᾿Ανώγει, Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐς ἴοσ ἠνώγει, 8 βίη. ΡΙαροτγῇ. ἰπαϊο. δοξ. 88- 
᾿ βἰρσπϑὰ ἴο ἄνωγα, 8ἃη οά Ερὶο ροτίδοϊ νυ ἢ ἃ ργοβθηὶ βἰσπὶ σδιίοη, “1 

εοπιπιαπά,᾽" “1 οτάεν ;)) ἸδῆςΒ ἀνώγειν, “1 σοπινπιαπάεα,᾽" “1 ογάἀετεὰ."" 

-ογναϊίοη ἀποοτίαιῃ. Βυϊίπηαπη ἀθγιν68 ἰΐ ἔγοτη δὴ οἱὰ τοοΐ ἄγγω, 
5 οσοπηθοίϊηρ ᾿ξ ννἢ ἀγγέλλω. , 

1χνπ 282. ᾿Επιφρασσαίατο, Ἐρίὶο ἀπὰ Ιοηΐο ἴῸΣ ἐπιφράσαιντο, 8 Ῥῖατ 
απο 

[χΝῈ 277. 

κὉ 



ἐφ. 

ὁ 6 ΤΟΜΕΒΙΟ ΘΙΙΟΞΒΆΚΥ. 

Βοοῖ ἃ. 1πὲὸ 282-291. 

Ε ΔΟΥ. ορί. τηϊὰ. οἵ ἐπιφράζω, ““ἐο βαν δεδίάε5.,) ἘΒαΐ ΤΩΟΓΘ 5 Δ] ΝΣ 
φράζομαι, 1 ἴῃ 186 τη 416, "’ἐο ροπᾶευ τροπ,᾽ “ἰο ρεγεεῖρε," “10 πμάΕΥ 
εἰατιά.".--- τότ ἐπί ἀπ φράζω. Οοπβοϊε θοΟΚ 1]., πα 83. 

ἔμνε 383. Ὃ σφιν ἐῦφρονέων, κ. τ. Δ. Οὐπδυϊξ ΒΟΟΚ 1., 11π6 78. 
᾿Ελέγχιστον, 6 Ου8. 5Β[η6. Γη856. οὗἉ ἐλένυχιστος, ἡ, ον, ἸΤΥΘ6- 

ΠΥ ΒΌΡΘΙ]αίγ οἵ ἐλεγχής, ““πιοδὲ ἀϊδρτασεί,᾽" ““πιοδὶ υἱϑῖί- 

εὐ ιυτἱἢ τερτοαοῖι.᾽"--- Ὑοτι ἔλεγχος, “ τερτοαοῖι,᾽" ἄχο. 

Θέμεναι, ἘΡίςο, “ΖΕ οΙΪο, ἀηᾶὰ ῬοΥΪΟ ΤῸ ϑεῖναι, 2 ΔΟΥ. ἱπῆη. δοῖ. οὗ 

τίθημι, ἄχεα 
Μερόπεσσι, ἙἘΡὶο ἃρᾷ Ιοπὶς [ῸΥ μέροψι, ἀαΐ. ρμἰυγ. οὗ μέροψ, οπος. 

Οοηβοῖξ ὈΟΟΚ ἱ., Π1π6 2υῦ.... 

᾿ἘἘκτελέουσιν, ἘΞΡΙσ δηᾶ Ιοηπὶς [ῸΓ ἐκτελοῦσιν, 8. Ῥ]ΌΤ. Ρ͵65. 
᾿πᾶϊς. δοῖ. οἵ ἐκτελέω, ““ἐο ζω 1, “ἰο ρεγξοτπι ;᾽" Γαΐ. ἐκτελ- 

έσω.--- ἘΊοτη ἐκ ἀπ τελέω. 

ὙὝπόσχεσιν, δ6ου8. Βἰηρ. οἵ ὑπόσχεσις, εως, ἡ, “α »τοηιῖεε.". -- ΕἼοΙα 

ὑπισχνέομαι. 
Ὕπέσταν, Ἐρὶς ἃπηᾶ ΖΞ: οΙϊς ἴοτ ὑπέστησαν, 8 Ῥ]ΌΓ. 2. Δ0γ. ἰπᾶϊο. δοῖ. 

οὗ ὑφίστημι, “ἰο δἰαπά πιπάογ.᾽" “ἐο ὠπάστίακε ;" ζαΐ. ὑποστήσω : Ῥετί. 

ὑφέστηκα.--- ΕἼ ὑπό δηᾷ ἔστημι. 
Στείχοντες, ΠΟΤ. ῬΙΌΓ. ΡΥ65. ρΡατί. δοΐῖ. οὗ στεέχω, “ἐο ξοπιε,7ἦ 

“9 φρο," ““ἰο Ῥτοζσεεᾶ ;᾽" ΘΒΡΘΟΙΪΔΙΠΠΥ͂, “0 9Ὸ ὁπὲ αῇετ αη- 
οἰλεγ,," ““ἰο ρο ἴπ ἰἴπὲ ΟΥ̓ οΥγάεγ,᾽)" ἱ. 6., ἴο Ὀδ1116, ζο. ; Πιξ. στείξω: 1 
ΔΟΥ. ἔστειξα : ῶ ΔΟΥ. ἔστιχον.--- ΤῊ τοοῖ ἌρΡρθδΥβ ἴο ὧς ἼΘΟΒΕ ἴῃ 1η6 

1ιαῖίῃ τυε-ϑἐῖρ-ῖμηι. 
Ἱπποδότοιο, Ερὶο δπᾶ Ιοηΐο [ῸΓ ἑπποδότου, σθῃ. βῖησ. οὗ ἑππόδοτος, 

ον, “ὁ δἰδει- ΩΤ ΙΥΊΉΡ ;7 ΤΩΟΥΘ ΠΠΘΥΔΙΙΥ͂, ““ {εἀ ἡ ὃν κουβεβ,᾽" ἃ. ε.,) σοοᾶ 
ἴοτ {Π6}ῚΓ σταζίηρ.---ΎΟΙη ἕππος δπα βόσκω, “ἰο {εεἀ.᾽" 

χανε 388. Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽, κι τ. Δ. Οοηβαϊξ Ππθ 118. 
Νεαροΐ, ποΙη. Ρ]αΓ. τη856. οὗ νεαρός, ἄ, ὄν, ““ψοιτρ." Μοϑίῖ- 
ΙΥ ἃ Ροδίϊο ἔβθύτϊη, Οὐ 6]86 ὁσουσγίηρ ἴπ ἰαΐθ ῬΓΟΒΘ, 85 ἱπ 

1νε 2385. 

11νὲ 286. 

ἴχνε 287. 

[1νὲ 289. 

ΡΙαΐΔτοἢ. 

“Χῆραι, ποῖ. Ρ]0Υ. ἴδιη. οὗ χῆρος, α, ον, 8ῖ80 ος, ον, “τοϊἀοισεά :᾿ 

ΠΠΊΘΤΑΠΥ, “ δεγεαυεά,᾽" “ϑεγε,.,-- ΤΠ τοοῦ ΧΗ--, ΧΗΡ.--, οσουγβ ἴῃ 1ῃ6 

Θδηβοσὶ λά, ἠδ, “10 ἀσβοσί,᾽" ““ἴο ἀρδηάοη,᾽ 80 ἐμαὶ χῆρος 5 Ξ:ΤΙΟΥ 
“ ἀεδεγίεα,᾽" “ἴἸο[ι.Ὁ 

᾿Οδύρονται, 8 Ῥῖατ. ΡΥ65. ἱπάϊο. οὗὨ τυϊ4 18 ἀθροπθηΐ ὀδύρο- 
ἔανε 390. μαι, “ἐο τοαῖϊ,,) “το πιοιτη," ὅς. Νὼο δοῖῖγθ ὀδύρω ΘΕΟΌΓΒ. 

--ΕὙότῃ 1ἴη6 5816 τοοὶ 85 δύῃ, “ πιίβενῳυ,"" ἄχτο., ἃπὰ ὀδύνη, ““γαϊπ," 

εἰ ἀςίτεβ8.᾽"" 

᾿Ανιηθέντα, ΕΟ ἀηᾷ Ιοηΐο ἴοτ ἀνιαθέντα, ἀΟΟΈ5. ΒΙΠ δ. Γη856. 

ἴαμε 391. 1 ΟΥ. Ρᾶτί. μᾶ58. οὗ ἀνιάω, “ἰο ἀϊδίτε55.᾽" “ο ἰγοιδῖε," “ἐφ 

τ οσ“ορορ“ῆῆρρ“πσ ουνθ ἮἪὖὐὔὐὐὸοὰς 



ἨΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΒΒΑΚΥ., 691 

Βοοῖ ἃ. ἷππὲ 91.296. 

δηηου,," “10 ἐχροδβὲ τὸ ρηϊ͵οαιίοη5,)" ὅζο. ; [ιΐ. ἀνιάσω : 1 δογ. ἠνίασα: 

1 δοΥ. ρΡᾶ858. ἡνιάθην : Ἐρὶο ἀηὰ Ἰοηΐς ἀνιήσω, ἀνίησα, ἀνιήθην, ὅχο. 

ι Μῆνα, δοειι8. βίης. οἵ μήν, μηνός, ὃ, “ α πιοπιίλ."- ΚΓΤοῦ μήν 

ἴνε ὥθ2. οοπιθβ μήνη, ἀηὰ {Π|656, νν] ἢ ΟὟΤ πιόορ, 1ῃ6 Οθυπηδη πιοπά, 
. ἃΠ4 1, αἴϊη πιδη-δῖ8, ΤΠΔΥ͂ 8}1} Ὀ6 ἰτασϑὰ ἴο ἴθ ϑαπϑουίὶξ πιά, “"ἴο τηθδβ8- 

16." ὙΤῊΘ Ρεγβίαπ ψῬΟΥὰ ΓῸΓ τηοη ἢ ἰβ 4180 ὑπάῤ. (Ῥοίε, Εἰψπιοὶ. 

ξογϑεῖ., ἷ., Ρ. 194.) 

Ἧς, φβῃ. βίηρ. ἴδιη. οὔ 1:8 ροββϑββίνϑ ὅς, ἥ, ὄν, “ ἀΐφ, ἤδὺ, {18."" 

᾿Ασχαλάᾳ, Ἐρίο δηὰ Ιοηΐο (ὉΓ ἀσχαλᾷ, 8 Βίηρ. Ργ68. ἱπάϊδ. 
δοΐ. οἵ ἀσχαλάω, “ ἰο δὲ νετεὰ,," “το ὑὲ τὶευεα,"" ἕο. ΟἾΪΥ 

αδ6ἀ ἴῃ 1Π6 ργϑβθηΐ, οἵ γν ῖοἢ ΗΟΠΊΘΥ ἢ88, Ὀθ6βἰ 68 ἀσχαλάᾳ, τ [0]: 

Ἰοννίησ ᾿ὐτθσΌϊαν ΓΟΥΠῚΒ : 3. ρυγ. ἀσχαλόωσι : ἱπῆπ. ἀσχαλάαν : ρατῖ. 
ἀσχαλόων. Ἠθ ͵'βοὸ ὁποθ ᾿ιὰβ ἴῃ 6 (Ὅτ ἀσχάλλω. (Θά., ἰϊ., 198.) 

Βοΐἢ (ὈΤΠῚΒ ΟΟΟῸΓ ΠΟῸ δηὰ ἱῃμθη ἰῃ {Π6 ἱγασίς νυυϊθυβ. ΤΏΘ ἴΌΥΤΩ 
ἀσχάλλειν 15 Του πά ἴῃ Ηδτοάοίαβ ([Π|., 162), ἀπὰ Ἰαΐθ Ῥ,ΌῸΒΘ : βοῖηθ- 
{ἰπη65 θυθη ἴῃ Αἰτῖς ργοβ6.---ασοοτάϊηρς ἰο Ὠἰπάοτ ἀπὰ Οτὐαβῃοῦ, ακίη 

10 ἄχος, ἃ5 ἴσχω ἴο ἔχω. 

Πολυζύγῳ, αι. ϑἰπρ. ἔδιῃ. οἵ πολύζυγος, ον, “ΟΓ πιαηψ δεποΐε5,᾽" 

“ἐπιαπυ-δεπολεά ;᾽" τοίθυγίησ ἴοὸ 1{Π6 ΤΟΥΤΘΥΒ᾽ θΘΏΘἢ65.---ΕἼΟΠῚ πολύς 

11ΝῈ 293. 

ἃηα ζυγόν, “α τοισίηρ' δεπεὶι.᾽" Ὁ ἢ 

᾿ ἤΆελλαι, ποπη. ΡΙυΓ. οὗ ἄελλα, ης, ἡ, “α διαϑί,," “'α ἐεπιρεσί.""---ῬΡ τοῦ- 

ΔΌΪΥ ακίη ἰο εἴλω, “ἐο ἀγῖοε.᾽" ὼ 
Χειμέριαι, Ὠοπη. ΡΥ. ἔδπι. οὗἁὨ χειμέριος, α, ον, “ τοϊπίτν,᾽" 

ἴαπεϑθέ. ϑδίογηιῃ." -- Ἴοτα χεῖμα, “ τοϊπίεν,," 1ῃ}6 τοοῦ ΟΥ̓ ν ὨΪσἢ 8 
ΧΙ--, οὐ λές, νΠΙοἢ ἀρΡρΘδΥΒ ἰῃ χεών, “ 5ποιδ.᾿" ΟὈΙΊΡΑΓΘ ἴῃ6 ϑαπβοσίὶς 
πΐπιαπ, “" ΒΏΟνν,᾽" ΠΘ6πΠο6 1πῃ6 Ηϊπαίαψα τιοὰ η΄ 85, ἑ. 6.,) ἐλε ἤοιιδε οὗ 

“ποισ; εἶβο Μουπὶ Ζηιᾶϊι5, απὰ ΠΠΚονυγῖβθ Επιοάμϑ. ΤῊΘ 1, τη ἀΐεηις 
18 το αἰδὰ ἴο χεῖμα, ἃ5 ἀΐγ ἴο χείρ, ἀεγε8 ἠεγίπαςσειι ἴ0 χήρ. 

Εἰλέωσιν, Ἑρὶα ἀπᾶ Ιοηΐς [ὉΓ εἰλῶσιν, 8. ΡΙΌΓ. Ργ65. 500]. δοῖ. οἱ 

εἰλέω, ὥ, ““ἰο ἤδπι, δἤιμιῖ, ΟΥ̓ Ζ00} ἵπ᾽ (Θοηβὶ ποῖ6) ; [αϊ. εἰλήσω. 

Ὀρινομένη, ποπῖ. Βἰηᾳ. ἴδῃ. ὈΓ65. Ρατί, ρΡ458. οἵ ὀρένω, “ἐο ἀρτίαίε ; 
Γαΐ. ὀρϊνῶ.----Τη ραββίνθ, ὀρέίνομαι, “ἐο δὲ αρτίαιεα,᾿" “το δὲ ἱτομὀϊεὰ.""--- 

Ακίη το ὄρω, ὄρνυμι. 
Τανε 395. Εἴνατος, Ερίο δηᾶ Ιοπὶς ἴῸΥ ἔννατος, “ἑὰς πῖπιλ.᾽" 

Περιτροπέων, ΠΟΠη. 55. τῆαβο. ρυθ8. ρϑτγί. οὔ περιτροπέω, “ ἰο τε 

νοῖυε,᾽" Ἐρὶς ἀπά [οπὶσ δ ]αίθυαὶ ἔοστη οὗ περιτρέπω. 
Ἐνιαυτός. Οοπδυϊὲ Π|π 194. 

Μιμνόντεσσι, ἘΡὶο δπηᾶ Ιοηΐς [ῸΓ μέμνουσι, ἀαϊ. ῬΙΌΤ. ῬγΓΘδ 
ἴανε 396. Ρᾶτί. οἵ μίμνω, “ ἰο τεπιαΐη," Ἰοησίποποὰ Ὁγ τορι! σδίϊοι; 

ἔγθιη μένω, ἀπ, 1ΠπΘΥΘΙΌΥΘ, Βιογίθηθα ἴγοπὶ μιμένω. ΙῈ Β ὑυδοὰ ἴοι 



28 ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΘΙΟΞΒΑΒΥ. 

Βοοῖ ῷ. 1πὸ| 296-300. 

μενω, ΏΘη {Π6 ἢγβί 5υ}14016 15 υγαηίθα ἴὸ Ὀ6 ἰΙοησ, δῃηὰ ἤθη66 8 ΟΠ} 

Ροεῖῖς, ἀπὰ ΟὨΪῪ διηρίουϑα ἴῃ 1Π6 ργεβεηΐ ἀπά ἱτηρογίθοϊ. 

Νεμεσίζομαι, 1 5ἰἴησ. Ργ65. ἱπάϊο. οὗ τη] ἀδβροπθηΐ νεμεσίζομαι 

(ΠΚ6 νεμεσάω), “ἐο δὲ ἀπρτῷ νεϊῃ ΟΠ6,᾿ “ἐο δίαπιε Ομ 6."---ἰΟὈΟἸρᾶΓΘ 
ΓΟΙΏΔΓΚ5 οἢ νεμεσάω, ᾿ὶπ6 399. 

Κορωνίσιν, ἀαϊ. ΡΙΌΓ. οὗ κορωνίς, ἕδος, ἧ, “ οὗ δεπάϊηρ ξίετγη," 

“ ριτοεά,᾽" “ δεπάϊηρ,᾽." “ ογτοοζεά-ὑεακεὰ ;" ἴῃ ἩοΐΏΘΥ δη 

Θριμοὲ αἰνγανβ δρρὶ θα ἴο 5} 105 ἔγοτῃ ἴῃ6 ΟΣ] 6 οὗὨ 1Π6}]Γ ρον δπὰ 

βίβθγη, δβρθοίδ!! νυ 1ῃ6 αἰ 6 Γ.---ΕὙΟΙ κορώνη, ἴΠ6 ουγνρα 5βίθσγη οὗ ἃ 

δ.ΪΡ, ΘΒ ρθοῖ δ  Υ 1ῃ6 οτοῦη, ΟΥπδιηθηϊθα ἴορ οὗ ἰξ. 

Ἔμπης. Οὐοπβοὶξ θοῸΚ ἱ., Ππ6 562. 

Δηρόν, δοοῦΒ. 5Βίηρ. πουΐ. οὗ δηρός, ἀ, ὄν, “Ἰοηρ,᾽) αϑοά Δάνθυθι ΠΥ, 

νΥ ΠΟ. 15 ΘΟΓΩΓΊΟΠΙΥ͂ {Π6 6458 ἰπ ΗΟΠΊΘΓΙ.---ΕἼΟΠῚ ὅδήν, “ ἰοπρ," “γα 

Ἰοὴηρ ἰϊπιε.᾽" 
Κενεόν, ἀσου8. 5βίησ. πρυΐ. οὗὨ κενεός, ἢ, όν, Ἐρὶς ἃπά Ιοῃὶς ἔῸΤ κε 

"ός, ἤ, ὄν, “" εταρίψ,᾽" ““ ἐπιρίψ-παπάεα,᾽" ἀϑεαὰ δανθγθίδ!!ν. 

Ἵλῆτε, 2 ῬΙΌΓ. 2 ΔΟΓ. ἱΠΊΡΘΓ. δεῖ. οὗ τλάω, ““ἐο ἐπάπιγε,"ς “ ἐο 

ὑεατ ;᾽ 5:ΓΙΘΌΥ, ἴε 0 ἑακε προτὶ οπεἷς5 εἴ. ἢ ρϑυοῖνο, {ῃδῖ 
τλάω 15 ἃ ταάϊοδ] [ὈΓΠῚ ΠΟΥ Υ Γθα πὰ ἰη ἴἢ6 ργθβϑηΐ, {π|5 θοίηρ τορι δοθὰ 

ΟΥ̓ 1η6 ρεογιθοὶ τέτληκα, Οὐ 1η6 νϑῦῦβ τολμάω, ἀνέχομαι, ὑπομένω, ὅκα., 

ἴαϊ. τλήσομαι: 2 Δοτ. ἔτλην (45 ἰἴ 16 Γ6 ἼΣῈῚθ ἃ ργεβθηΐ τλῆμι, νῃΙΟἢ 

{ΠΟΥ ἰδ ποῖ. οτβ., Ῥλαη., 1740): 2. 800. ρϑυ. τλῆθι : ροσῖ., νι ἢ 

Ῥγεβθηΐ βισηϊβοαδίίοη, τέτληκα.----Τ λ-άω 15 Υδα! Δ} [Π6 586 ἃ5 τολ- 

μάω, ϑαῃβοτιξ ἐμὶ, 1,ατῖη ἐπί -ἴ556, ἐοίτετατε, (ἐ)αίιι5, ὅκα. 

Μείνατε, ὦ ΡΙΌΓ. 1 ΔΟΥ. ᾿ΓΏΡΕΓ. δοῖ. οὗ μένω, “ἐο τεπιαΐη ;,") Γαΐ. μενῶ: 
1 801. ἔμεινα. 

Δαῶμεν, 1 Ρ]ΌΓΤ. 2 80. 500]. Ρᾶ55. οἵ δάω, ἃῃ οἹα τοοΐ, νν»] ἢ {Π6 5ὶ5- 

φἰπολίίοη ΟΥ̓ ““ἐο ἐεασὶ,᾽) “10 ἰξαγη," (ἢ8 ᾿αἰέοΥ οὗ νυνὶ ἢ τηθαπίησϑ 

τ0ρ01|165 ἢθσθ. Τὸ {ῃ}8 56η58 οὗὨ ““ἐο ἰεατη" ὈΘΙοηρ ἴῃ6 ζαΐαγα δαήσο- 

μαι: ἴΠ6 ρογίδοϊ [Ὀττη5 δεδάηκα, δεδαηκώς, δεδαημένος : 1ῃ6 2. ΔΟΥ. 

ῥᾶ55. ἐδάην, 500]. δαῶ, δαείω, ἰπῆη. δαῆναι, δαήμεναι, ρΡατί. δαεΐς ---- 

ΑΚίπῃ ἰο δήω, 1,Α11η ἀϊ-5εοθ. Οὐηβαὶ Ροίέ, Εἰγπιοὶ. Εογϑβεῖ., '., Ρ. 188. 

Ἔτεόν, ἃοου5. 5Βησ. πααΐ. οὗ ἐτεός, ἄά, ὄν, “ ἐτμε." ἨἩοτηοι 

ΟὨΪΥ ΘΙΠΡΙΟΥΒ ἴῃ6 ΠΘΌΪΘΥ, πὰ υβΌ Δ ΠΥ ἃ5 ἂἃη δανοῦ, “ ἐπ 

τιῖι," ““γεαϊῳ,"" ““τνενν," δΔηβυνυίην ἴο 116 1,1] γχέϑέγα ; ΤΏΟΙΘ 
ΧΆΓΕΙΥ, 85 ἴῃ 10:6 ργθβθηΐ ρᾶββαϑϑθ, ὑυ] ἢ [86 τηθδπίηνρ οὗ “ ἐσεῖν.᾽" ϑθϑιη- 

ΤὨΡῚΥ ΠΘΥΘΓ Του 85 ἃ ΓηΔ5ΟῸΪΠ6 ΟΥ ἔδιηϊπὶπθ δα]θοῖϊνθ. ΤῊ 1ο- 

πίδῃ8 4150 056 1Π6 ἀαΐ. ἔδτη. ἐτεῇ ἃ5 δῇ δάνετ, “ἐπ ἐγμέ..᾽ 
Μαντεύεται, 8 Βἴχηξ. ΡΥΓ68. ἱπάϊο. οὗ [Π6 τηϊάα]6 ἀβροπεηὶ μαντεύομαι 

ὑο ἀτοῖπε,᾽" “Ἰο γτεάϊοι 3") ἴαϊ. μαντεύσομαι ἐ ὐχυδτ, μάντις, - 
σιηετ,᾽," ““α γγεήϊοείετ.᾽ - 

[χνε 297. 

. ἀνε 299. 

ἔχνε 800. 

"ὙΥΥΎΥ ΨΥ ὙΨΆΌΒΙΝ 
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Βοολ ἃ. Πήπε 301-807. 
1κχνε 801. ὄμεν. ΟὈπβυ]ῦ θΟῸΚ ἱ., ἴπ6 124. 

Μάρτυροι, ποτ ῥμ]αγ. οἵ μάρτυρος, ουὅ, ὁ, “ α ιοἰίπε55."") ΟἸάἀΘ᾽ 
ἴανε 802. Εἰς ἴογπὶ ὧΥ μάρτυς. ΤῊΘ στατητηδτίδῃ Ζεποάοιϊυϑ 
ΨΜΒΟΙΙΥ τοϊθοῖθα τῃ} 18 [ΌΤΓη. 

Κῆρες, ποπι. Ρ]αγ. οὗ Κήρ, κηρός, ἡ, “ἰλε ροάάε55 ὁ ἀεαίλ,᾽ α͵80 

“ σοαάε85 ο[ {[αἰε,᾽ ΘΒρθοίδ!!}ν ἃ8 Ὀτίηρσίηρ νἱοϊθηΐ ἀθδίῃ ; οἴθη οδσοὺϊ- 
τίη 'π ΗοΙΠΘΓ, Ῥν Π0 Βοιηθίϊ πη68, 85 ἴῃ 1ῃ6 ργθβθηὶ ἰπβίδποθ, 88 850 

{Π0 ΡΙαγα] Κῆρες, “ἰὴ Βαίε58.᾽" 

᾿ς Ἔδαν. ΟὐὈηΒ01 ὈΟΟΚ ἱ., Πἰπ6 391. 

Χθιζά, δάνουθ, “ γεδίεγάαψ.".---ΕἼοτ χθιζός, ἡ, όν, " οΥ γε8- 

ἐογίαν,᾽" ἀπὰ (Π}8 ΓΓΟΤῚ χθές. ---- ΟὔΒοτνΘ {πᾶὶ χθές ἰ8Β 16 

ΘΆΠΒΟΥΙ ψαβ, Τιδίϊη ἀεβὶ ἀπ ἀεβιίεγπῖιδ, αἰτουνναγὰ λεγὲ ἀπὰ λεβίεγπιι. 
Οοτηρατο 1Π6 ἀθγιηδη σεβίετη, ἘΠ ἰὴ ψεβίγεεη, ψεδίεγάαν, ὅκα. 

Πρώϊζα, δἀνογθ, “ ἐλε ἀαν ὀείοτε ψεβίεγάαν.᾽"--- ΕἼοτη πρώϊζος, ἀπὰ 

1} 5 ἸτΌΤ πρωΐ. : 
Αὐλίδα, ἀοουβ. βίησ. οὗ Αὐλίς, δος, ἡ, "ΑἸ 15,") ἃ 51η8}} ρασθ ἴῃ 

Βωοιία, πραγ Ὑν]Οἢ νγᾶ5 ἃ ἰΆγβθ ΠαγΌΟΥ, γῇθγθ [ἢ6 ατγθοίδη ἤθοϊ δὰ 

{Π61Γ γθηἄθζνοιιβ ὈΘΙΌΥΘ βα! Πρ ἀραίηϑὲ ΤΤΟΥ͂, ἃΠα νγΉΘγΘ {ΠΟῪ ὙΥΘΥΘ 

ἀοιαϊπθά ὈΥ ΠΘαᾶ υνῖπβ ἀπΠῚ}} Γρῃ σθηΐα ννὰ8 βδογσθᾷ τὸ Ὀίαπα ὈΥ 

Αρατηθιηποῃ, {Π6 ΓΔΊΠΘΥ ΟΥ̓ [Π6 ΤΌΥΤΩΘΓ. [{ ννὰ8 βίἐυσδῖθ οἡ {6 ΒΏΟΥΘ5 

ΟΥ̓ 1ῃ6 ΕΘΤΙΡαΒ, ἃηὰ ΠΘΔΙῪ ορροβίίθ ἴο ΟἤΙςῖβ 'ἰπ Ευθθα. ΤῊΘ 

τηοάθγπη πᾶῖη8 οὗ {Π 6 ΠΑΥΌΟΥ 85 Καίῆί. 

᾿Ἠγερέθοντο, 8. ΡΙΌΓ. ἱπηροτῖ. ἱπάϊο. οἵ ἠγερέθομαι, Ἐ!ία ἔογπι 
ἵμνε 304. ΟΓ ἀγείρομαι, ἃ8 ἃ Ρᾶδδῖνα γοτῦ, “ἰο ὁὲ ραίπετεὰ ἰορείλετ ᾽" 
ἩΟΠΊΘΓ 0568 ἰΐ ΟΠΪΥ ἴῃ (Π6 8 ΡΙΌΓ. ργοβθηΐ δηὰ ἱπηρογίθοϊ. 

Κρήνην, ἃοοι5. βίηρ. οἵ κρήνη, ης, ἧ, “'α δρτίη,," “α ζοιηί- 
1λνε 806. αἴη." ---Ετοπὶ [ἢ8 Βᾶτη68 τοοῖ ἃ8 κρουνός, “α 5ργίηρ,᾽" Ἀπὰ 

ΡΟΥΠΔΡ5 κάρα, κάρηνον, 1κ6 {Π6 1,δἰΐη σαρμὲ ἀγιια. 

Βωμούς, ἀροῦδ. ΡΙαΓ. οἵ βωμός, οὔ, ὁ, “ ἀπ αἰίατ." Οοπϑαϊξ θΟῸΚ ἱ., 

"π6 440. 

Ἔρδομεν, 1 ῥΙαγ. ἱτηροτῇ, ἰηάΐο. δοῖ. οὐ ἔρδω, “ἰο οὔεν ἱ.᾽" 
ἴχνα 806. Οοηβιὶ θΟΟΚ ἰ., “π6 315. 

Τεληέσσας. Οὐοπηδβοϊξ ὈοΟΚ ὶἱ., Ππ6 318. 

Ἕκατόμθας. ΟὈπΒυ]ξ ὈΟΟΚ 1., ΠπΘ 65. 
Πλατανίστῳ, ἀαϊ. βἷηρσ. οὗ ϑ πλατάνιστος, ου, ἡ, “α ρίαπε 

ἐγες.᾽"" ϑδιηθ 885 πλάτἄᾶνος, “ἰλε Ονϊεπίαὶ ρίαπε." Τιδιίη 

11νὲ 903. 

1χνε 307. 

ρἰαιἄπιι5, ἃ ἴγθ6 οὔ 1πΠ6 τηᾶρῖθ Κἰπὰ.--- ΟΠ πλάτος, “ ὀγεαάιὴ ;," πλα ᾿ 

τύς, “ ὑτοαὰ ; Ὀδοδιιβ6 οἵ ἰῖ8 Ὀγοδά ἰθᾶνϑβ δηὰ βργθδάϊηρ (ὑγηι. 

Ῥέεν, Ἐρίο ἀπά Ιοπίο (Ὁ ἐῤῥεεν, 3 βίη. ἱπιροτῦ. ἱπάϊΐο. δοί. οὐ ῥέω, 
“10 Ποιο;" ἴαϊ. ῥεύσομαι : 1 δογ. ἔῤῥευσα. ἴῃ Αἰιΐς, τοῦθ ἀβυδιν, 
αι ῥυήσομαι πὰ 2 8δ0γ. ἐῤῥύην, αἸννᾶγβ π᾿ δὴ δοῖϊνθ βἰρηϊ δοδίίοη. 

α φΘοῦ ι 
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Βοοῖ ἃ. [11πὲ 801--312. 

ἤθη6Β 8 ἑοττηθᾶ {ῃ6 ρετίδοί ἐῤῥύηκα.----ΤῊδ τοοί 15. ΡΕ--, ΡΎ -, 56 "- 
ΒΟΙΙΐ δγιι. 

᾿Αγλαόν, ποίη. βίηρ. ηδαΐ. οὗἉ ἀγλαός, ἤ, ὁν, “Ππιρίά,᾽ “ εἶδαν." ἈΠ 
οἰά Ερὶο δηὰ Πυτῖς ννοσγά, θδθίησ Τὰ πὰ ΟΥ̓ ἔνγῖσθ οὐ (ῃγὶοθ ἴῃ 1Π6 

Αἴοῖς ροδίβ.---ακίη ἴο αἔγλη, “ ὑτὶρ μέπεββ," ἀπὰ ἀγάλλομαι. 

᾿ἘἘ φάνη, 8 5ίησ. 2 Δ0Γ. ἱπᾶϊο. Ρᾶ55., 'π ἃ τηϊά ἀ]8 56ῆξθ, οἵ 

φαίνω, ““1ο 5ἠοιῦ;" [αἱ. φανῶ : 1 ΔΟΥ. ἔφηνα : Ἰαῖοτ ροστίδος 

πέφαγκα. ἴῃ ἴῃ8 τηϊάά]6, φαίνομαι, “10 ἀρρεαγ,᾽ 1. 6., ἴο ΞΏΟΥ ΟΠ Θ᾽8 

ΒΕΙζ: 2. δοῦ. ρᾶ58. ἐφάνην.---Ἰ,ησιῃοποα ἔγοιη τοοῦ ΦΑ--, συ ἂρ- 

ὍΘΔΓΒ ἴῃ φάος, “ἰρλϊ.) Οὐομρατα ϑδπβουϊ δἧλᾶ, “Ἰυσαγα." (Ροίϊ, 

Εἰψπιοὶ. Εοτϑεκ., ἰἱ.. 194.) 
Σῆμα, ατος, τό, ““α δἰρη," “οπιεη.᾽"--- ΠΥΟΌΔΌΙΥ σοπηθοίΐοα νυ ϑέα 

δπά ϑεάομαι, ὈΥ {π6 σοτητηοῃ 1Δοοηΐδη οἤδηρσα οὗ ϑ ἰπΐο σ, ἃπά 50, 

ΒΙΓΙΟΙΥ, “ἐλαὲ ὃψ τολϊοῖι δοπιειπῖησ 15 δεέη.᾽" 

Δράκων, οντος, ὁ, “α ἀταροη,᾽" ““α ἰατρε 5εγρεπί." ΑΔ βρθοῖββ οὗ 

Ἡοπιοτίο οσθαίίΐοη. ΤΠ6 ροοσὶ ἀθβουῖθθ5 ἰδ 85 ἃ ουθαΐῃσγα οὗ ἢυ σα 5126, 

οοἰ θα Κὸ ἃ 5ηδκθ, οἵ Ὀϊοοά-τρα ΘοΪοσ, ΟΥ 5ῃοῖ νυ ἢ τη ΠΥ ΟΠδησίηνσ 

τιηΐβ : ἱπάδοά, ἴῃ 1]., χὶ., 40, Ὧ6 ἀδθβογίθεβ ἃ ἰἢγεο- ῃϑαάθὰ οπϑ.---ϑυρ- 

Ροββὰ ἴο σοηβ ἴτοπι δέρκω, ““ἰο ἰοοξ εατπεβιϊῳ ΟΥ̓Ρίετοῖπσιῖῳ ;" Φ ΔΟΥ. 
ἔδρακον : ραᾶτί. δρακών, ἴτοτη 115 ΓΔ Ὀ]6 ἃ ΚΘΘΠΗ688 οὗ υἱβίοῃ. 

Νῶτα, δασα8. ΡΙυγ. οἵ νῶτον, ουὅ, τό, “ ἐΐε δαεκ." Οὐοηβαϊί Π1π6 159. 

Δαφοινός, ὄν, Ἰαῖα 4150 ἤ, ὄν, “ αἰϊ ὑϊοοά-τεά.,"---ΕὙοτ δα, πῃ ΘΠη5Ιν 6, 

δηα φοινός, ““ δἰοοί-τεά,᾽" ἀῃὰ 1ἢ15 ἔγοιῃ φόνος, “ διοοάΞἠειὶ,"" ἄχο. 

Σμερδαλέος, α, ον, Ἰοηϊο ἡ, ον, “ {εαγξωϊ ἰο εἶιε υἱεξιν,᾽" “ἐξγ 

τίϑίε ἐο δελοϊά.᾽"" Ἁ 

ἯΚκε, 8 5ίηξ. 1 801. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ζημι, “10 βεπᾶ ;," [αΐ. ἦσω : 1 80. 

ἧκα. 

Φόωςδε, Δάν ΘΙ, “ἐο ἐδε ἰἰρσὴϊ,᾽"" ““Ἰπίο ἐλ ᾿ρλί. ΞΕ τοτη φόως, Ἰδηρτἢ- 

επϑᾶ Ερίο ἔογιῃ οὗ φῶς, »»ΐϊ ἢ 15 [156] σοηίγαοίθα [ΤΠ φάος, ἃπὰ 1Π6 

ΒΠΙΧ δε, ἀδηοίπρ τηοϊΐοη τοιναγά. 

ὝὙπαΐξας, ΠοΙη. 5'πσ. Τη850. 1 Δ0Υ. Ρατί. οἵ ὑπαΐίσσω, “ἰο 

φἰϊάε ἔσοπι ὠπάετ ;᾽ ταϊ. ὑπαΐξω.--- ΕἸ ὑπό πὰ ἀΐσσω. 

Ὄρουσεν, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοηΐϊς [ῸΓ ὥρουσεν, 8 5Βίπρ. 1 Δ0Υ. ἱπάϊο. δοΐῖ. οὗ 

ὀρούω, ““ἰο ἀατὲ {οτισατᾶ ;," [αϊ. ὀρούσω : 1 δογΥ. ὥρουσα.---- ἼΤΩ ὄρω 
““͵ο ατοιι86,᾽) ““ἰο ἐποῖξε.᾽ 

1κνε 8311. Ἔσαν, Ἐρὶο ἀηᾶ Ιοηΐς ἴογ ἤσαν, 8 Ρ]ΌΓ. ἱτηροτῇ. οἵ εἰμέ. 

Στρουθοῖο, Ἑ!ρὶα δηὰ Ιοηΐς ἴῸΓ στρουθοῦ, 56ῃ. βίης. οὗ. στρουθός, οὗ. 

ὁ ἀπά ἡ, ““α βραττοιρ.᾽" 
Νεοσσοί, ποι. Ρ]0Γ. οὗ νεοσσός, οὔ, ὁ, “α ψομηρ ὀϊτὰ ;)) ἸΘΏΘΘ νεοσ- 

σοί, “ἰἶε ψομηρ᾽ οπεβ."---Ἔτοπι νέος. ᾿ 
Τανε 8312. Ὄζῳ, ἀαΐ. Ξίηρ. οἵ ὄζος, ου, ὁ, “ α δοιιρ)ι,᾽" “α δταποῖ,."- 

ἴχσνε 308. 

“κε 809. 

1ππε 810. 

ω . 
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Βοοῖ ῷ. 1ήΐπε 312-918, 

Ῥευμαρ5 δκίῃ ἰυ ὅσχος, (Π6 Οδγπηδη αϑί, δηά, δοοογάϊηρ ἰο Ῥοίϊ, ἰο 
ἀηρέγε. (Εἰψηιοὶ. ογϑβοῖι., ἱ., 323.) 

Πετάλοις, ἀαΐ, ρ]γ. οἵ πέταλον, ουὅ, τό, ““α ἱεα" ΤΙῃ 16 ἀδίϊνο 
Ο]ΌΓΑΙ ἰδ ΤῸΥΠῚΒ πέταλσι ἃ8 νγν6}}] ἃ8 πετάλοις. (Βιμίπιαππ, Αἱ. 

Οτ., ᾧ 50, Απηι., 18, π.}-- ΕΥ̓ πετάννυμε, “ἰο φρτγεαὰ ομὶ,᾽" “ἰο εΖ- 

ταηπά." ͵ 

Ὑποπεπτηῶτες, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοηἰο δυποοραϊθα ἴΌγτη ἴῸΓ ὑποπεπτηκότες 

ΟΙΏ. ΡἰυΓ. πηᾶ50. ρΡΘγῖ. ρατὶ. δοῖ. οἵ ὑποπτήσσω, ““ἰο ξοισεῦ δεπεαίῆι,᾽" 
“10 οτοιμοῖι ππάοτ ;,) [αϊ. ὑποπτήξω : μογί, ὑποπέπτηκα.---ΕἼἸΟῺ ὑπό ἀρὰ 
πτήσσω, “"ἰο οτγοιιοἶ,,,)) “10 σοισεῦ ἀοιρυι.᾽" 

᾿Ἐλεεινά, δοουβ. Ρυγ. πϑαΐ. οἵἁ ἐλεεινός, ἤἥ, ὄν, “γίϊεοιιδ,᾽" 

ἴανε 814, αι ριἰαδιδ," ἰᾶκοη δάνοιθιδι!ν, “ ρίμεοιιοίψ."--Ετοπι ἔλεος 
“ρὲ, « σοηιραϑϑῖοη." ͵ 

Κατήσθιε, 8 βἴηρ. ἱπιροτ, ἱπᾶϊο. δοῖ. οὔ κατεσθίω, ““ἰο ἄφυοιιν,᾽)" “ἰο 
ἐαΐ τ ; ἴαΐ. κατέδομαι.----ἘἼΟΤΩ κατά ἃπὰ ἐσθίω, “ἐο εαἱ.᾽""--Ἂο τ 15 

γο Ὁ κατέφαγον 18 ἀβϑίσῃθα 85 ἃ Βθοοπᾷ δουίβί. 

Τετριγῶτας, Ἐς ἀηά Ιοπΐο [ῸΥ τετριγότας, ἃσΟᾺ8. ΡΙΌΓ. πηᾶ56. ΡΘΥ, 
Ραγί. οὗ τρίζω, “10 ἐιοϊίέεν,᾽") “ἰο οΥΨ δῆαγ» απὰ βἠγιίῳ ;᾽ Ταΐϊ. τρέξω : 
Ρογί,, ἢ ργθβθηΐ βρη βοαίίοη, τέτριγα. 

᾿Αμφεποτᾶτο, 8 βίη. ἱπηροτί. ἰπαϊς. οὗἩ [π6 τηϊά4]6 ἀδροπϑηξ 

2ανε 916. ἀμφιποτάομαι, ““ἰο ΠῪ οὐ Πμίίετ αγοιιπά.""---  Ύοτα ἀμφί, ἃπὰ 
ποτάομαι, Ἐϊρίο ἀπ Αἰεἰο-ΡοΘεῖς (ΌΥτη ΤῸ πέτομαε, “ ἰο ἢψ.᾽" 

᾿Ελελιξάμενος, 1 80γ. ρᾶτί. πιά. οἵ ἐλελίζω, “ἐο τοϊπα,᾽) “10 

᾿νε 816. οίγὶ τοιιιά,᾽ ὅτο. » αι. ἐλελέξω.---Ιη 186 τηϊδά!ο, “ἐο εοἱπά 
οπε᾿ς 861 τοιιπαᾶ,᾽)") “ἰο ὕοτπι οπδ᾽ 8 βεὶ Γ ἵπίο α οοἱϊ.᾽ 

Πτέρυγος, 56ῃ. βίη. οὗὁὨ πτέρυξ, υγος, ἡ, “α τοϊηρ." -- ΕἸοτὴ πτερόν, 

“ᾳ τοἱηρ.᾽" ᾿ 
᾿Αμφιαχυῖαν, δδοιιΒ. 5Βίηρ. ἔδτα. ἰσγσυϊαῦ ρϑγίδοϊ ρατίϊςῖρ]θ οὗ ἀμ- 

φιάχω, ““ἰο δοιιπά οἡ αἰϊ δ᾽ἀε5,᾽" “ἰο πιακα α ἰομᾶ οτψ τοιπᾶ αδοιιὲ 5," ζαϊ. 

ἀμφιαχήσω : ροτί. ἀμφίαχα : ρετῇ, ματί. ἀμφιαχώς, υἷα, ὅς.---ΕὙοτα ἀμφέ 
δπά ἰάχω, “ἐο ετῳ αἰοιι(." 

Ἔφαγε, 8 Βίπρ. 2 80γ. ἱπάϊο. δοί., σῇ πὸ Ρτθβθηΐ φάγω 1ῃ 
ἴανε 817. 0856, δθυΐ υϑοὰ 45 {Π|6 24 δΔογ. οὗ ἐσθίω, “το εαἱ,᾽) ν»Ὡϊ ἢ ἰ8 

1561 ΟὨΪΥ͂ υδορα ἱπ {ῃ 6 ργϑβαπίὶ δηᾶὰ ἱπηρογίδοϊς ἤσθιον, ΟἸΘΥ θη8568 

Ὀδίησ Βυρρ θὰ Ὀγ ἔδω, ἀπὰ ἴπ6 δοτγίϑι θρίην, 85 δἰγθδαῦ γϑιηδγκθά, 

ἔφαγον. ; 
᾿Αρίζηλον, δοοιδ. Ββιηρ. πϑυΐ. οὗ ἀρίζηλος, ον, 4150 ἡ, ον, 

ἴχνε 318. Ἐρίο ἰογηι ογ ἀρίδηλος, “ σεγΨ σοπϑρίσιοι.᾽"--ἜΤογὰ ἀρι-ν 

ἰπίθηβίνθ, ἂπα δῆλος, “ πιαπῖ[ε5ὲ,, ο. (Οοηβαῖε ποῖθ.) 

Ἔφηνεν, 8 βίη. 1 8ογ. ἱπάϊς. δοί. οἵ φαίνω, “ἐο 8δοιν,᾽" “' (ο΄ ἀϊ ρίαν 
[0 υἱευ».᾽ 
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Βοοκῷ. 1ήπὲ 319--391. 

Λᾶαν, δου. βίη. οἵ λᾶας, σθῃ. λᾶος, ἀαΐ. λᾶϊ, ἀοουβ. λᾶαν, 
“ἐᾳ δίοπε."" 

᾿᾿Αγκυλομήτεω, Ἐρὶς δηᾶ Ιοηΐο [ΟΥ ἀγκυλομήτης, ου, ὁ. ΟοηΒυ]: 11Π6 

208. 

[χπνε 319. 

Ἑσταότες, Ἐρὶο ἀπά Ιοηἷς βυποοραϊθᾷ {ΌΤΤΩ ῸΥ ἑστηκότες, 

ΠΟΙ,. Ρ] αΓ. τη856. ΡαΤί. Ραγί. δοὶ. οἵ ἔστημι, “ἰο ρίασε," ἄο.; 

[αϊ. στήσω : ρετί. ἕστηκα, ΜΜΊ ἸπίγΔη 5.106 ΓΌΤΟΘ, “1 βἰαπά.᾽" 

Θαυμάζομεν, Ἐρὶο ἃπᾶ ΙΟῃΪο [ῸΓ ἐθαυμάζομεν, 1 Ρ]Υ. ἱπηροτῖ, ἱπάϊο. 
δοῖ. οἵ ϑαυμάζω, ““1ο τσοπάετ ;)" αἱ. ϑαυμάσω : ρΡετί. τεθαύμακα. 

Ἐτύχθη, 8 5Βἰπρ. 1 8ογ. ἱπᾶϊο. ρα88. οἵ τεύχω, “ἐο ἀρ," ἄς. Οοπβαϊέ 
Πη68 101. 

1, 3290. 

Πέλωρα, ποτῃ. ρΡίαγ. πουΐξ. οὗ πέλωρον, ου, τό, ““α Ῥγοάϊρυ." 

-ΕΑἸοπὶ πέλωρ, τό, ἱπά Θο!] 8 0}8, ““α πιοηϑδίετ,᾽" ““α Ῥγοάϊ- 

δὺν," δηᾷᾶ {18 ΡγΟΌΔὈΙΥ ΠΌΤ πέλω. 

Ἑκατόμθας. Οὐοπδα]ΐ ὈΟΟΚ 1., Ππ6 68. 

᾿νε 822. Θεοπροπέων. (ΟὈπηΒῈ]} ὈΟΟΚ ἱ., ΠπΠ65 85 δηᾷ 109. 
[᾿νε 323. Τίπτ᾽. Οοηβαῖ θοῸΚ ἱ., Πη6 302. 
᾿Ανέω, δἀγνογῦ, “τοϊποιί α βοιιπά,᾽) “" πιιὲε.᾽ 1,655 ΘΟΥΤΘΟΙΥ ττιῖ- 

ἴδῃ ἀνέῳ, ἃ5 ᾿ζ ἃ ποιῃἰπδῖῖϊν8 ΡΙΌΓΑΙ ἔγοπι ἴῃ 8 5οϊθῖθ δαἀ]θοῖϊνθ (Αἵ- 
{ἰς [ὉΓΠ1) ἄνεως, σ6η. ἄνεω, ὁ, ἧς. (Οοπδβαὶὶ ῃοΐ6.) 

᾿ Καρηκομόωντες. Οὐοπδβυϊὲ ΠἰπΠ6 11. 

Τέρας, Δοουβ. Βἰηρ. οὗ τέρας, ατος, Ἑ!ρΡὶς αος, τό, "““α δῖρτι," 

«ἐα τσοπάεγ,᾽" ““α πιατυεῖ." Νόοτη. Ρ]ΌΓ. τέρατα, Ἑρὶς τέραα: 
δθη. τερῶν, Ε;ρίο τεράων : ἀαῖ. τέρασι, ἘρΙς τεράεσσι.---ΑΚίη ἴο τέρμα 

Μητίετα, ποτα. βίηρ.---ΟΟηβ.}} ὈΟΟΚ 1., ΠΠ65 175, 508, ὅτο. 

Ὄνψιμον, σου. βίησ. πρυΐ. οὗ ὄφιμος, ον, “ ἰαὶε ἴπι σοηυϊη ΡΝ 

{κε 826. Ῥορίϊο ἰογπῇ οἵ ὄψιος.----ΕἼοτὴ ὀψέ, “ἰαΐ6.᾽ 
᾽Οψιτέλεστον, ἀσοι5. Βίησ. πϑυϊ. οὗ ὀψιτέλεστος, “ἰαίε ὁ {μ1}}- 

πιο," “ἰο δὲ ἰαίε {μἰΠἰϊεὰ."-- Ἔ τότ ὀψέ δηὰ τελέω, “ ἐο ζμϊ 1," ““ ἰο 

αοοοπιρί15}..᾽" 
᾿Ολεῖται, 8 βίηρ. ζαΐ. τηϊά. οὗ ὄλλυμι, “ἰο ἀεδίτου."---ΜΙά 16, ὄλλϑ- 

μαι, "ἰο Ῥετίδἠι,"" “το Ῥα85 ατραψ ;" ἴαϊ. ὀλοῦμαι :  80Υ. ὠλόμην. 
Τοσσαῦτα, ἘΡϊο ἴοΥ τοσαῦτα, ἀσοι5. ΡΙΌΓ. οὗ τοσοῦτος, τοσ- 

ἴανε 528. αὕτη, τοσοῦτο, “80 πιαπγ,᾿" “50 πιμοὶ,." 

Πτολεμίξομεν, 1 Ρ]υγ. διΐ. Ἰπᾶϊς. δοῖ. οἵ πτολεμίζω, Ἐρὶς ἔογπι 10 ΐ 

πολεμίζω, “" 10 ισατγ.,᾽ ““ἰο τσαρὲ τσαν ;7 (αἱ. πτολεμίξω.--- ΕΊοΙῃ πτόλεμος, 

Ἰῦρὶς ἰΌγπὶ [Ὁ πόλεμος. 

Τελεῖται, 8 5'πρ. Ῥγδβ. ἱπᾶϊο. ρ885. οὗ τελέω, “"ἐο αδοοπε" 

»] 5} ;" (αἱ. τελέσω. 
Μίμνετε, ῷ ῬΙΌΓ ΡΓ6Β. ᾿ΓΊΡΘΥ. οὗἉ μέμνω, “ἐο τεπιαΐη. ᾽ ΟὐΠ- 
Β}Π Π1π6 295. 

1μνε 321. 

{πκε 824. 

[πνε 330. 

[“νε 331. 
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Βοοῖ ἃ. 1ήπε 331--339 

Ἑυκνήμιδες. Οὐοηδυϊε ὈΟῸΚ ἱ., Ππ6 17. 

Εἰςόκεν, σοῃ]αποιίοη, “ εἰγεὶ]. Τῃ ΗοΠΊΘΥ ὩΒΌ ΔΙ ΪΥ͂ γοϊποὰ 
στ 10:6 50] πον 6 ΟΥ̓ΤαϊαγΘ ἰηά σαι γ6.----Οοτηρουηἀοὰ 

ἡ εἰς ὅ κεν ΟΥ̓ κε. ε ἢ 

Ἴαχον, 8 ΡΙΌΓ. ἱτηροτγί, ἱπάϊα. δοῖ. οὔ ἰάχω, “ ἐο «κοι ;)" ἴαξ. 
ἐαχήσω : Ῥετί. ἴαχα.----ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴτοπη ἴα, ““ α νοῖεε,᾽" “ α ἐγ." 

ΤΥ πὰ Κονάδησαν, Ἐρὶς ἀπά Ιοπὶο (ῸΓ ἐκονάδησαν, 3 ῬΙΌΓ. 1 8ΟΥ. 

ν ᾿ Ἰπαϊς. δοῖ. οὗ κοναθδέω, “1ο τεδοιιπιᾶ,᾽" “1ο τίη ; ἴαϊ. κονα- 
θήσω : 1 δοΥγ. ἐκονάδησα.----ΕἼοτα κόναθος, “ α τεδοιιπαϊνιρ,᾽" “ τίπισίηρ," 
ἃπᾶ (ῃϊ5, ἀοσογάϊησ ἴο Βυϊϊ πηᾶηπη, ἔγοτη κόμπος, “ α ποῖδε,᾽" “ ἀΐηι," ἄχο. 

᾿Αὐσάντων, σ6ῃ. Ρ΄υΓ. τηᾶ56. 1 3ΟΥ. ρατίξ. δεῖ. οὗ αὔω, “ἐο σἈσιΐ ;᾽" 

[υξ. ἀὔσω : 1 δογ. ἤῦσα ([ὉΥ, ἴπ 1ῃ6 ργδβεπὶ δπὰ ἱπηρογίδοϊ, αυ- ἰ8 ἃ 
αἱρθίμοησ ; Ὀὰΐ ἴῃ 116 (ιΐυγ ἄῦ, ἀπά ἴῃ 800. ἔνγοὸ 50114685).--- ΤῊ 
ΓΟΟΐ ἴη ϑδηβουῖξ ἰ5 τοα, ““ἴο ὉΪονν,᾽ ἄς. 

Γερήνιος, ὁ, “δε ΘΟ τγεπίαη," ἂπ Ηοτηθσῖο θρίτποίὶ οὗ Νθ8- 
ἴαπα 396. ἴοῦ. (Οοπβυ ποίΐθ.) 

Ἱππότα, Ἑρίο δπὰ 2Εο]1ς ποπηϊπαίίνθ (56. ἱππότας) ἴῸΓ ἱππότης, 

οὐ, ὃ, “τον οΥ βἰοεάϑ ;)) ΤΊΟΥΘ ΠΠΓΘΓΔΙΥ͂, “ α λογδεπιαη," “α ἀτγίθετ οὗ 
δἰεεάς,᾽" ὅχο.----ἘΤότη ἵππος. 

᾿Αγοράασθε, Ἐρὶα ΙΘπστῃθηρα ΤΌΥΠῚ (ὉΤ ἀγορᾶσθε, ἃ Ῥἷυτ. 
ἱμινε 387. ργοβ. ἰηάϊο. οὐ 186 τηϊά!θ ἀθροπθπὶ ἀγοράομαι, “το λα- 
γαπσιι ;)) ΤΏΟΤΘ ΠΠΈΘΓΑΙΎ, “10 ταεεί ἴπ αϑϑεπιδῖῳ,᾽"") “ἰο δἷξ ἐπ ἀεδαίε," 

ἄς. ; [υϊ. ἀγοράσομαι : ἘΡὶς πᾷ Ιοπΐο ἀγορήσομαι, ὅζο.----ΕἼΟΓη ἀγορά, 
“ἐκῃ αϑ8επιῤίν,᾽" Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐς ἀγορή. 

Νηπιάχοις, ἃαϊ. ΡΙΌΥ. τηᾶ50. οὗ νηπίαχοζ, ον, “ ἵηζαπι,"" 
[με 338. “ἐγοιπρ." Ῥορίϊσ ἔοστῃ ΤῸ νήπιος, “ἐπίαπι," 106 -αχος 

Ὀοΐηρσ ἃ ΠΠ6Τ6 ἰθττηϊηαίίοη. Οοηβυὶ [πὸ 38. 
Μέλει, 8 ἴῃ. ΡΥ65. ἱπάϊο. δοξ. (τη ρθυύβοηδὶ {Όγτη) οὗ μέλω, ““ἐο δὲ ἃ 

ἐαγε ἰο,᾽" “1ο δὲ απ οὔ)εεῖ οὗ εοπιξέγη ἰο ;)) ἴαϊ. μελήσω.---- ΑΚίη το μέλλω. 

Οοπβυϊ θΟΟΚ 1., 1Π1π6 564. 
Πολεμήϊα, Ἐρία ἀπά Ιοηΐσ ῸΓ ἃ βυρροβϑᾶ {ὉΓΠῚ πολέμεια, ποῃη. 

ΡῬΙυτ. πϑαΐ. οὗὨ πολεμήϊος, ον, “ἀσατὶϊκε,᾽) “ ἀρρετίαϊπῖτιρ᾽ 10 τσατ,᾽" Ἐρὶα 
δηα Τοηΐο [ὉΓ ἃ βῃρροβϑα ἕοττηῃ πολέμειος.--- ἸΟΙῚ πόλεμος.---- ΤῊ σοτη- 
ΤΏΟΠ [ΌΤΙ 8 πολέμιος. 

Πῇ, ἰπιοττοσαξῖνθ δάνογῦ, “τολίέλεν,,"" οαυϊναίθης ἤθγΘ ἴὸ 

ἴανε 389. ποῖ, πὰ 1ῃ8 ἀαῖϊνο, ἰπ [δοῖ, οὔἩ δῇ οδϑβοϊδίθ ἴογτῃ πός, οἵ 
νῃΐ ἢ πῶς 5 106 δᾶάνοτῦ. 

Συνθεσίαι, ποτη. ΡΠ Δ. οὗ συνθεσία, ας, ἧἦ, “απ ἀρτεετπεηί."---Ἐτότη 
συντίθημι. ᾿ 

"Ὅοκεα, πο. Ρατ. οὗ ὅρκιον, οὐ, τό, “α φιροτπ ρἰεάφε." (Οοηβαμ 
ποῖθ. .--ἘὙΟΠΊ ὄρκος, “ απ οαίΐ.᾽" 

1ΝῈ 332. 

[᾿νε 333. 
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Βοοῖΐ ῷ. [1ἡπὸ 840-84θ. 

᾿οὐὐϑηϊο. Τενοίατο, Ἐρὶς δπά Ιοπὶς ΤῸ γένοιντο, 8 ῬΙΌΓ. ὦ 807. Ὁρῖ. 
οἵ γίγνομαι. 

Μήδεα, ποιῃ. Ρ]υγ. οὗ μῆδος, εος, τό, ““α ρίαη," ““α τεδοῖυε," “απῳ 

εἰῖηρ ρἰαππεά απὰ ἄοπε ομπηῖηρὶν ΟΥ̓ δ κε μι." Ἠδτάϊὶγ ἔυὰπὰ 5ᾶνθ 

ἴῃ 1η6 ρΙυγαὶ μήδεα.----ΑΚὶπ ἴο μῆτις. 

Σπονδαΐ, ποιΙη. ρῥίυγ. οὗ σπονδή, ἧς, ἡ, “α ἰἰδαϊίοη,᾽" “α ἀτίηκ- 

ἘΜᾺ ΘΑ]. οἤετῖηρ," 1ἴῃ6 1,αἴίη ἐἰδαέϊο.----ΕἘὙΟΙΩ [Π6 5ΔΠ16 τοοῖ σοτηθ 1ῃ8 
Τιαῖϊῃ δροπάοφο, βροηβιιδ, 8δροηϑδῖο, Οὐ σί ΠΑ} 5θἀ οὗ Βο]θίηη οονθπδηΐβ. 

"Ακρητοι, Ἐϊὶς δηᾷ Ιοηΐο ἴοΥ ἄκρᾶτοι, ποΐηῃ. ΡΥ. ἔδτη. οἵ ἄκρητος, 
ον, ἘρΙδ. ἃπὰ Ιοῃΐο [ῸΓ ἄκρᾶτος, ον, “»ιγε,᾽)" ““πηππιϊχοά." (Οοηβαϊὶᾳ 

ὨΟΐΘ.}-- ΕἼΤ ἀ, ργῖυ., ἀπ κεράννυμι, “ ἐο πιιχ.᾽ 

Ἧι, ἡ. 6.5) ἧς, Ερὶο ἀπᾷ Ιοηὶς ἔογ αἷς, ἀαξ. ΡΙαγ. ἴδια. οἵ ὅς, ἥ, δ, “τοῖο 

τολίοὶι, ιολιαὶ." 
᾿ἘἘπέπιθμεν, 1 Ρ]0Γ. οὗ ἴπΠ6 Ἐρίο βυποοραίθα ἔοιτη οὗ {ῃ8 2. ρ! υροσῇ. 

οἵ πείθω, “ο ρεγδιιαάε,,)) ὅχο., ἴοΥ ἐπεποίθειμεν. ΤῺΘ 2 ρετί. πέποιθα 
85 8ῃ ἱπίγαηβιγ 6 [ΌΤΟΘ, “1 οοπβάς ἴη,.") “1 τεῖψ οι ;) ὮδπΟΘ 1Π6 2 

ΡΙυρογῇ. ἐπεποίθειν, “1 σοπβάεφα τη.) “1 τεϊϊεά οη.᾽" 

᾿Εριδαίνομεν, 1 ΡΙαγ. ΡΓ65. ᾿πᾶ]6. δοί. οὗἉ ἐριδαίνω, “ἐο σοη- 
ἴπνε 842. ἐεπά," “το ὐταπρίο,,"" ἄς. Οὐηβαὶ ὈΟΟΚ ἱ., {ἰπ6 5174. 

Μῆχος, εος, τό, ““α τεπιεάῃ,᾽" “απ ἐγρεάϊεπί." ΑἩ οΟΪά ροθδίϊο τοοῖ οὗ 

μηχανή.--- ΑΚίπ, ἴπ 81} ΠΠΚΘΠΠοοά, ἰο μῆδος, μήδομαι, μῆτις. 

Εὑρέμεναι, Ἐ!Ρία, ΘοΥῖο, ἀπ 3 ο]ς [ῸΓ εὑρεῖν, Ὁ ΔοΥ. ᾿ἱπῆη. 

ἴχινε 843. δοῖ. οὗ εὑρίσκω, “ἐο ἀευῖδε ;)) ἴαΐ. εὑρήσω, ὅτο. 

Δυνάμεσθα, ἙΡὶο ἴῸΓ δυνάμεθα, 1 Ρ]0Υ. ΡΓΘ5. ἱπάϊο. οὗὨ δύναμαι, “ ἐο 

δὲ αὐϊε.᾽" : 

᾿Αστεμφέα, Ἐς ἀπ Ιοῃΐο [Ὁ ἀστεμφῆ, ἃοοιι5. 5Βἰηρ. ἔδιη. 
Μανε ο44. Γ ἀστεμφής, ἔς, “ ππδλαξοη,» “ ἤγπι."--Ῥτοτα ἀ, ρτγίο., ἀπὰ 
στέμθω, “ἰο5λακε ὃν δἰαπιρῖπρ.᾽" ΟὈΤΏΡΑΓΙΘ [Π6 Θηβουίξ δέαῤἧ, “ΗΔ; 

δἰαπιδῆα, ““ ΠΟΙ ΓΤ] Πᾶ ;᾽) δηα 1η6 ἘΠΠΡ 5 βέαηιρ, δέ}. 
ἼἌρχευε, ὦ 5Βῖηδ. ΡΓ68. ᾿ΠΊΡΘΥ. δοῖ. οὗ ἀρχεύω, “0 τιιῖε ΟὐΕΥ,᾽" 

“0 σοπιπιαπά,᾽" “ἰο ἰεαἀ." Ῥοθίίο Ὀγπὶ ὉΥ ἄρχω. 

Ὑσμίνας, ἀρο08. Ρ]Γ. οὗ ὑσμίνη, ης, ἡ, “α οοὴη ἤιει," “α ἤαλὶ." Τὴ 

{ῃ15 βᾶῖὴθ ὈοΟΪΚ οὗ {π6 ΠΙαὰ (υ. 868), πα 4͵50 ἴῃ υἱὶὶ., 56, νγϑ ἢᾶΥ6 ἃ 

τηθίδρΙαβίϊο Ἐρίο ἀδίϊνθ ὑσμῖνι, ἃ5 1 ἔγοτὴ ὑσμέν οΥ ὑσμίς.---Ῥοἵῖ οοτη- 
Ρᾶτα5 [ῃ6 Θδηβουῖ μάλ, “10 ρῃϊ,᾽" δπὰ 7μάξ-πια, “ἃ θα16.᾽ (Εἰψηι. 
Ῥογϑδοῖι., 1.γ) Ῥ. 252.) 

Ἔα, Ὡ βίη. ΡΥ65. ρου. οὗ ἐάω, ““ἐο δε 67,, “ἰο ἰεἰ,,) “το 
φετγηιὶ "" {αϊ. ἐάσω : 1 80Υ. εἴασα, ὅτα. 

Φθινύθειν, Ῥγ65. ἱπῇ. δοῖ. οἵ φθινύθω, “ἰο γεγὶδ]ι,,) ““ἰο τσαδί6 αισαψ,᾽" 
ὅσο. Ῥορίϊς ΦΌΥΤΩ (ὉΓ φθίνω, 1ῃ:8 ΤλοΓΘ δ] ργθβθηΐ [ὉΓ φθίω, “ἐοὸ 
φετίβὴ," ἄχ. ; αϊ φθίσω. Ε : 

ἴανε 345. 

ἴμνε 346. 
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᾿ Βοοῖ ἃ. 14πὸ 346-850. 

τοί, Ἐρίς δπὰ [οηΐο [ῸΓ οἱ, “τοῖο. 
ἴμνβ 847. Νόσφιν. ΟὐΟπΒΪ: ΌΟῸΚ ἱ., Πη6 349. 
ἄνυσις, εως, ἡ», “ απ ασοοηιρ Ἰοἰμπεηὶ."--- τοι ἀνύω, “ο ἀεσοπιρίϊ ἢ." 

χνε 348. ᾿Αργοςδε, ἀἀνοτθ, “ἰο ΑΥροβ.᾽" Οοπηβαϊὲ ποίθ οὴ θοοκ 

. 1π6 80. 

ἘΞ: Τνώμεναι, ἘΡίο, Πογῖς, δηὰ ΖΕ 0]]ς ΤΥ γνῶναι, Ὁ 80Υ. ἰπΐ. οἱ 

᾿ γιγνώσκω, “το που, γ᾽ ἴαϊ, γνώσομαι, ἕο. Οὐοπϑοϊε θοοκ 
Ϊ., 11π6 199. 

Ὑπόύσχεσις, εως, ἡ, “ α γῬτοπιῖο..""-- Ὑοτὴ ὑπισχνέομαι, “το Ῥγοπιῖϑε.᾽" 

ἴπνε 350. Κατανεῦσαι. Οοπϑυῖϊὲ Ὀοοῖς ἱ., {ἴπ6 δ14. 
11νῈ 351. Ἥματι. Οοπβυϊ. θΟΟΚ ἱ., ᾿η6 5692. 

᾿Ωκυπόροισιν. Οοπβαϊν ὈΟΟΚ ἱ., ᾿ἰπ6 421. 
Φόνον, ἀσου8. Βἰηδ. υἱ᾽ φόνος, οὐ, ὁ, “ δ'αιιρἠξεν,," “ ςατπαρ ον 

ἴων 853. ΔηδΙοροῦβ ἴο 1Π6 1,αἴϊη οαάε8.--- ΕἼΌΤῚ 106 τας] φένω, “10 
δἰαν.᾽" 

Κῆρα, δοουβ. βίηρ. οἵ Κήρ. κηρός, ἡ, “Ἑαΐε,," “ ἀεαιῆ.᾽" (Οοπϑδυϊὲ 
ποίΐθ, ἃπὰ σοιραγθ ὈΟΟΚ ἱ., πη 228.) 

᾿Αστράπτων, ποιῃ. 5[η 5. Γηᾶ56. ΡΓ65. ρατί. οὗἨ ἀστράπτω, “το 
ἴανε 868. παρὰ γυτιὰ ἐἰρσλεπῖπε,» “ ἰο Ἰσλίο Ὁ" ἴαι. ἀστράψω.--- Ἐτοδὶ 
ἀστραπή, “α ἢαϑδὴ οἵ ἱρ)μπίηρ "ἢ ᾿ 

᾿Ἐπιδέξια, ἀοοῦβ. ΡΙυγ. ποαΐϊ. οὗἉ ἐπιδέξιος, ον, “το ἴλε τί ρἧι,"" ἰᾶκοπ 

δανογθίδ!!ν.---- ΕἸοπι ἐπί δπὰ δεξιός.---Ἰἰα ἩΓΟΥ͂ [ἢ ἴθττν δἰ γα 5 ΟδΥ- 
τὶ65. ἢ ἰδ τῃ6 τηθαηΐπρ οἵ πιοίΐοπ ἐοισατγά, ΠΑΙΠΘΙΥ͂, “7γοπι ἱεῖε ἐς 
σίσλι,," “Ἰοισατὰ {λε τίρι," ἄο. Βαϊ νι τΠ6 ροβὲ- Ηοπιοτῖς νυ το 5 
(6 5ἰσηϊβοαίίοη οὗ τηοϊΐοη ἐοισατὰ ἀϊοὰ ἀὐνδύ, δηὰ 16 νγογὰ θθοδπηθ 
Θααυϊνα!θηΐ, ἰῃ σθηθσδὶ, ἴο δεξ'ας, “οἡ ἐλὲ τίρἠϊ;" 88, τἀπιδέξια (Ατῖδι., 

Αυ., 1493), “ἰλὸ τίρσλι οἰ.) (Οοτήρατγο, μουν υου, Ατίβέ., Ῥαε., 957.) 
Ἐναίσιμα, ἀσοῦδβ. ΡΙΌΓ. πο. οὗ ἐναίσιμος, ον, " αιιϑρίεἴοιι 5," “" ζαϑοτ- 

αὖἷε." ΤΑΊΘΓΑΙΙΥ, ““ 5επὶ ὃν ἀεδιϊπῳ," “ {αἰεἀ,᾽" Ὀὰϊ ΘΒρΘΟΙΔΙΥ ἴῃ ἃ σοοὰ 
βἰσηϊδοαίίοη.---ΕἼοτα ἐν ἀπ αἶσα, " {αἰε,᾽") “ ἀεεέϊπῃ.᾽" 

᾿ἘἘπειγέσθω, 8. 5ῖ.5. ΡΓ65. ἱπρ6υ. τηϊὰἀ]6 οὗἩ ἐπεέγω, ““ἰο 
ἴχνε 8854. ἩΥΡῈ ΟΥ̓ ἀγὶσε οπ «ποίπεν ;) ἴαΐ. ἐπείξω : ἴῃ ἴ6 τηϊάάϊθ, 

ἐπείγομαι, “ἰο καϑδίεη,᾽" “ἰοταπζε λαδίε,,) ἱ. 6., “10 πΥρὰ οπεῖς δεὶ ὁπ." 
Τίσασθαι, 1 ἃογ. ᾿Ἰπῆη. τηϊὰ. οὗ τένω, “10 Ῥαν α »τίεε,᾽" ὉΥ͂ 

ἴανκ 866. ὙΔΥ Οὗ ἃ ΤΟΙΌΓΠ ο΄ ΤΟΟΟΙΏΡΘΗΒΘ (ὙΠ ογθᾶ8 τίω ἰβ σοηδηρᾷ 
ο [88 5ἰσηϊβοδίίοη οὗ ραψίπρ ἀοπου); ἴαϊ. τέήσω : 1 δογ. ἔτῖσα : Ῥοτέ 
“έτικα : ἴῃ 186 τηϊάἀ]6, τένομω., “1 πιαζε ἀποίλετ ραν ἰκε »υῖξε οὐ Ῥεπ- 
αἰἐῳ οἵ α ἐλίπρ,," “1 ἰακε νεπρεαπεε,᾽" "1 ἀὐεηρσε;" [αἴ, τίσομαι: 1 8ΟΥ 
ἐτισαμην. 

Ὁρμήματα, δου. ΡΙΌΓ. οὗ ἥρμημα, ατος, τό, “" τεταίϊοη," “ἀπῷ υἱο. 
ἐεπὶ ἀεὶ ΟΥ̓ ζεεϊϊηρ,᾽" ἄς. (Οοηβυὶς ποίθ.)---ΕὙότα ὁρμάω. 
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Βοοζ ῷ. Πήπε 356-362. 
Στοναχάς, ἀξουδΒ. Ρ]ΌΓ. οὗ στοναχή, ἧς, ἧ, “α ρτοαη."-- ἙΤοΤὴ στε- 

νάχω, “ἰο στοατι.᾽" 
᾿Ἐκπάγλως, δἄνειθ. Τῇ βρβϑοῖδὶ τηδαπηίηρ, “ἐετγτίδίψ,᾽" 

ἴανε 857... [εαγζιϊψ᾽" (σοηβοϊε ὈΟΟΚ 1., ἢπθ 268), ΓΓΘαΌΘΠΓΙΥ ρᾶ5568, 

85 ἴῃ ἴῃ6 ρῥγεβθῃῖ ἰῃβίδῃσθ, ἱπίο ἴῃ6 βθῆθυαὶ ποίϊοῃ, “ρτεαίϊ," 

“ς ἐχοεεάτη ιν," “ δεψοπά πιεαδιτε." Αὐηοηρσ ἴΠ6 ροβί- οϊηθεῖο νυσὶ- 
ἴειβ ἴξ ΠῊΡΠ165 ΤΠΘΤΘΙΥ͂ {Π86 ποίΐϊοη Οὗ Ξοιηθίϊηρ αϑέοηπβ]ῖηρ, τδοη- 

ἐἰεγζαϊ. 

[αν 368. οι ριρίδπ (0, ἄτα. - ἴῃ δ ταϊἀἀϊο, ἅπτομαε, “: ἴο ἐοωιεῖ,» «9 
ἰαψ παπάς τροη.᾽ 
Ἧς, δεη. 5βίηρ. ἔβη. οὗ ὅς, ἦ, ὄν, “ ἀϊδ, ἤετ, {{5.᾽ 

᾿Εὐσσέλμοιο. Οοπβαϊῇ Πἰπ6 170. 
1πνὲ 359. Πρόσθε, αἀνοτῦ, “ δέξοτε,᾽)" ““ δοοπετ ἐμαπ.᾽" 

Πότμον, ἀρουβ. βίηρ. οὗ πότμος, ουὅ, ὁ, “ ζαίε," “ ἀεβέϊπν,᾽" Θβρβοΐδὶ- 

Ι1γ, “απ ευϊὶ ξαίε,," “ἃ πιῖδλαρ,,)" ἴῃ ΒΪΟἢ βθῆβα ἩΟΠΊΘΙ ΔΙ ΓΑΥ5 Θὰ 

ῬΙοΥ5 ἴΐ.---ΕἼοῖα ἃ τοοῦ ΠΕΤ΄--, ἃπδίοσοιβ ἴο [6 ϑδηβουὶς ρα, “10 

[Δ1},᾽" 1. 6.,) “ἐο [αἰϊ οί," “ἰο δεξαϊϊ,᾽) ὅῃιὰ ψθπηο6 γα ἤᾶνυθ ἔπεσον, 
ἄσ., πίτνω, πίπτω, ὅχο. - 

᾿Ἐπίσπῃ, 8 5ἰησ. 2 ΔΓ. 500]. δοῖ. οἵ ἐφέπω, “10 σο «ἴμεν,» “ο δεεξ 
αἴίεν,᾽" “ἰο »Ῥετδιιε.") ΑἍἕἧτϑαυθηὶ Ἠοσηθυὶσ ρῆγαβθ ἰ5 ϑάνατον καὶ 
πότμον ἐπισπεῖν, “10 5εεῖς οἕἐ ἀεαίἑ απὰ ζαίε,᾽" 1. 6. ““ ἐο ἤποιιτ᾽" ἰΏΘτὴ : 

2 ΔΟΥ. ἔπεσπον. 5 
Μήδεο, Ἐρίο ἃηὰ Ιοηΐο [ῸΓ μήδου, 2 5'πδ. ΡΓ65. ᾿ΤΡΘΥ. οὗἉ 

χνε 3860. , κ 5 .᾽ ς » μήδομαι, ““ἰο ἀεἰϊδεταίε" (φοηβαὶξ ποίθ) ; ἔιΐ. μήσομαι.---- 

Ετοιη μῆδος, “ »ίατι,᾽" “ ἀεϊϊϑεταίϊον,᾽ ἄτα. 

᾿Απόδλητον, ποτη. βίπρ. πϑυΐ. οἵ ἀπόδλητος, ον, “ ἀεδεγυϊη 

ΟΥ̓ δεῖη τε)εοϊεα ; τῆοτα 1] ΥΑ ΠΥ, “10 δὲ ἐΐτοιστι ΟΥ̓σααί 
ατραν ἃ5 ὍΟΤΊΉ]655.""-ΕἼΟτα ἀπό πὰ βάλλω. 

'Απτέσθω, 8 βῖησ. ΡΓ65. ᾿ΤΏΡΘΥ. τηἸ 416 οἵ ἅπτω, “ἐο εοππεοὶ,"". 

[1νῈ 3901. 

Κρῖνε, Ὁ βίην. ΡΓε5. ρου. δοῖ. οἵ κρένω, “ἰο δεραταίε,᾽" “1 

ἴαπε 862. »ατεεὶ οἵ," “ἰο ἐεἰϊ οὔ; ἴαϊ. κρϊνῶ : νετῖ. κέκρῖκα. Οὐπν- 
ρᾶτο ἴῃ6 ϑδπβογὶξ ἀσὲ, “"1ἴοὸ βαβραγαῖθ," δηᾶ {6 1 δι1π δέτπο. 

φῦλα, ἀοουβ. ρὶαγ. οὗὨ φῦλον, ου, τό, ““α ἰγῖδε.," ΜΟΥ σΘΠΕΘΓΔΗ͂Υ, “ἃ 

δίοεῖ;, ταεε, κὶπα." (Οοπβυϊὶ ποῖΐβ.) 

Φρήτρας, δοοαδβ. Ρ]ῈΓ. οἵ φρήτρη, ης, ἦ, Ερὶος δηᾶ Ιοπὶς [ῸΓ φράτρα, 

ας, ἧ, “α [απιῖϊψ,," “α Εἰπάτεά," “α δοΐψ οΥ Ῥεήβοτις οὔ κἰπατεά τασε" 
(σοπβοϊ: ποῖθ), απ ζουπαΐησ ἃ σομηροπθηΐ ρατί οὗ ἃ φῦλον, ΟΥ̓ ἐγίδε. 

ΤῊΪ5 ἀρρθδῦβ ἕο ἤᾶνθ Ὀ6θη 118 πηδδηΐηρ ἴῃ λεγοῖς ἐϊπιεβ. Τῃ ᾿ἀϊβίοτίςσας 

ἐΐπιες ἴὶ ἀδποϊρα α ροϊτεϊσα! ἀἰυϊδίοπ οὗ Ῥεορίε, ΜΜὈϊο ἢ πὸ ἀδυδὲ ἴοο Κα 118 
ἢγϑι τῖβθ ἔγοτὴ ἴ65 οὗ Ὀ]οοά δον] Κιπβϊρ. ἘΥΘΥΥ φυλή δ ΑἸΠΘη5 δοῆ- 

βἰβίεἀ οὐ το φράώτοχι ΟΥ φρατρίαι, ννῆΟΞΘ τηθιηθθβ νοῦ οδ] δα 

μον ΜΝ... ἀωυδώνν Δ. 

Ἰνδόν ὅν. “ὦ 

ΝΜ Ἶ Ἤ Φ. 



ΗΟΜΕΒΙΟ ΟἸΟΒΒΑΚΥ. 657 

Βοοῖ ἃ. Ζήπε 861-371. ᾿ 
φρατερες, ἃπἃ νγοτθ Ὀουηὰ ἱορσθί! Υ ὈῪ γαγΐουβ. τ Ι σ᾽ ΟῸΒ τἰΐο8. ρθοῦ- 
ἰὰὺ το 68 6}.---ἼΓ νν6 ΒΌΡΡΟΒΘ {αὶ 1Π8 τοοί οὐ τῃ6 ννογὰ ἰβ τὸ Ὁ6 ἱγασοὰ 

1ὴ 1η6 1δἴϊπ )γαίεγ, ϑαηβοῦὶς ὀἀγαίγὶ, ἘΠΊ 5ἢ ὁγοίλον, [6 οτἰσιπαὶ 
Β0η56 οἴ ἴΠ6 ννογὰ φρατρία ΜΜ1}} Ὀ6 “" ὀγοιμεγβοοΐ.᾽" 

Φρήτρῃφιν, ἀαϊ. βίησ., νν ἢ {Π6 Βι ΠΧ -φεν, οὗ φρήτρη, ης, ἧ. 

Οοηβαὶ ρᾶρσθ 283, δέφ 4.» ΤΘυ Δ ΚΒ οἢ 186 Β0 ΠΧ φὲ ΟΥ φιν. 
᾿Αρήγῃ, 8. 5ἰηρ. ΡΓ65. δ8ι.0]. δοῖ, οἵ ἀρήγω, “ ἰο ἱεπὰ αἰᾶ." Οὐοπϑυϊ! 

ΠΟΟΚ ὶ., ᾿ἰπΘ 521. 

ἼἜΕρξῃς, Ὁ βὶπα. 1 δ0Υ. 50]. δοί. οὗ ἔρδω, ““ἰο ἀο.) Οοπηδυϊὲ 

[αν 864. Ἰπε . ᾿ὴΘ ἘΝ ᾿ - 

Γνώσῃ, 2 5βίησ. Γαΐ. Ἰηάϊο. τη. οὗ γιγνώσκω, ἴαϊ. γνώσομαι, 
ἄς. Τὴθ Αἰεῖο Ὄγτη 15 γνώσει. 
Ἕῃσι, ἙΠὶσ πὰ Ιοηὶς ΓῸΓ ἡ ([πιογιηθάϊαΐθ ἕοττη ἔῃ), 3 βίη. 
ΡΓΘ5. 500]. οἵἉ εἰμί, ““1ο δε. . 

Σφέας, Ἐίο ἀπά Ιοπὶς ἴου σφᾶς, ἀσοι8. Ρ]αγ. οὗὨ σφεῖς. 

Μαχέονται, Ἐ!ρίο ἃπά Ιοῃΐς [Ὁ μαχέσονται, 3. Ρ]0Γ. Γαΐ, ἱπάϊ6. ΟἹ 

μάχομαι, “ἰο ἤσλε; [αϊ. μαχέσομαι, Ἐρὶα ἀπὰ Ιοπὶς μαχέομαι, Αἰεὶσ 
μαχοῦμαι. 

Τὰν 862. 

ἴμλκε 8368. 

1νῈ 3606. 

Γνώσεαι, ἘΡὶο ἀηὰ Ιοηΐς [ὉΥ {Π6 οοτητηοη ἴοττ γνώσῃ (Αἰτὶσ 
γνώσει), ἢ βίησ. Γαΐ. ἱπά!]ς. οὗ γιγνώσκω .----ΟἸἹὰ (ὉΓπὶ γνώσεσαι, 

Ἐρὶς δηά Ιοπὶς γνώσεαι, σοπητηοῃ (Ὅττ γνώσῃ, Αἰιὶς γνώσει. 
Θεσπεσίῃ, ἀαϊ. βίηρ. ἴδηι. οἵ ϑεσπέσιος, α, ον, ἀμ! 4150 ος, ον, “ ἀϊ- 

υἵπε." Οὐοηβαϊῖ ποΐθ, αηὰ α͵50 ὉΟῸΚ ἱ., Π|Π6 591. 

᾿Αλαπάξεις, ἃ 5ἷπσ. αϊ. ᾿πάϊο. δοῖ. οὗ ἀλαπάζω, “10 5αεῖ ;") τῆοτθ 

ἘΕΘΥΔΙΥ, “10 ἐπιρίψ,᾽" “ ἀγαΐῖη,᾽"" ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ΟΥ̓ ΡΟΥΘ δηὰ βίγοησι ; 

ζωϊ. ἀλαπάξω : 1 ΔΓ. ηλάπαξα.---ἘἼΟΤα ἀ, Θαρθοηΐο, πὰ λαπάζω, “ἰο 

ἐπιρίψ.᾽" 
Κακότητι, ἀαΐ. Βίηρ. οὗ κακότης, ητος, ἧ, “σοισατάϊεε ;᾽" 1ϊϊ- 

ἴλνε 868, ΘΥΑΙΥ, “ ϑαάπε85,᾽" “ὠπβίπεβς [0Υ α {πὶπρ ;7) ὮδπΟΘ οἵ πηθῃ, 

ἈΠ ΘΒρΘΟΙ ΠΥ ὑΥΔΥΤΊΟΥΒ, “ἐ οοισατάϊεε.᾽"--- ΕὙοτη κακός. 
᾿Αφραδίῃ, Ἐρὶα ἀπᾶ Ιοηΐο [ὉΓ ἀφραδίᾳ, ἀαῖ. βίῃ. οἵ ἀφραδίη, ης, ἡ, 

πρῖὶς ἀπὰ Ιοῃΐο [ὉΓ ἀφραδία, ας, ἡ, “ ἵπεχρετίεηον,᾽" “τσαπὶ οὗ ῬγΟΡΕΥ 
Τ᾿ ἰφϑεταιίίοη," “ ἱρποταποε." ἘἙρὶσς ννογὰ [ῸΓ [ἢ ργοβθ ἴθττη ἀφροσύνη. 

- τοι ἀ, ργῖυ., ἀπὰ φράζοιαι, “ ἰο τεῇεοί, σοπιδίάεν,᾽" ὅκα. 

Μάν, Ἐρὶς δπὰ Πογία [ῸΓ μήν, ἂῃ Δ γπηδεῖν 6 ρδτίῖο]θ, “ ἐπ 

ἐγμῖι,,) “ νετῖϊν." Νοῖ Τὰγθ ἴῃ 1Π6 Πα, θυξ οσσαγτγίης ἴῃ 
τη6 ΟΟὐὙΒΒΘΥ͂ ΟΠἸΥ ΟΠ66 (ΧΥΪΪ., 170). ΙΕ 5 Βοπιοί πη68, 858 ἴῃ 1ἢ6 ργθβ.. 

Θηΐ ἰπβίδποθ, βίγθησίμοπθα ὃ. 16 δἀάϊιίοη ΟΥ̓ ἧ.---ἰὐ [8 ΡΓΟΌΔΡ]6 ἐπδὲ 
μάν, ἀπά μά 1π6 ρᾶγίϊο 18 ΟΥ̓ βυ θαυίη 5, ἃ΄ΥΘ ΠΘΔΓ οὗ Κίη. 

Αἴ, δἄνογθίαὶ οχοϊαγηδίίοη οἵ βίγοης ἀθβίγθ, “ τοσμἰᾷ ἐλαὲ 

ἴμνε 871. “0 :μαὶ Ῥ᾽ δηὰ ἀπβυγουίησ ἴὸ τῃ6 1 διΐπ εξέπαπι Ἡτηθ 
Η ΒΗ 

1κνε 367.. 

1κνῈ 570. 
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Βοοῖ ἃ. 11πὲ 511-381. 

ΔΙ ΑΥ̓́Β Ἰοἰη5 α γάρ, αἴ γὰρ δή ; 1ἴῃ6 Αττ|65 Πᾶνα εἰ γάρ οἱ ἡ γάρ : ἷϊ ἴδ 
ΟΠΪΥ͂ ἴῃ ΖΕ Ο11ς δηὰ Ῥοτῖς ἐπαΐ αζ 5βίαπαβ Ὀγ 1156] 

Συμφράδμονες, ποΙη. ΡΙυΓ. οὗἩ συμφράδμων, ονος, ὁ, “α [εϊίοιο- 
οομηδεῖον." ῬΓΙΟΡΘΠΥ͂ 8η δά]θοίϊνθ, “ αὐνίδιη ιοἱίϊι οπε."" 

- τοίη συωῤράζομαι, ““ἐο σοιιπδεῖ κτοϊ(ἢ οπ6,᾽)) “ἰο ἀεοἰτδεγαίε ἰορ εἰλιετ.᾽" 

Εἶεν, σοηἰτασίαα [ὈΥπ ΤῸΓ εἴησαν, 8 Ρ]0Τ. ΡΓΕ5. ορί. οὗ εἰμί. ὙΕΙ͂Σ 

σοΙητηοη δἰϊευνγατὰ ἰῃ Αἰτὶο ατθοκ. 

᾿ἮἨμύσειε, ὃ βίησ. ΕἘρὶο ἀπᾶ ΖΕ 0116 1 δου. ορί. δοΐ. οἵ ἠμύω, 
ἴανε 878. “ἰο βῖπῖ ἴῃ Τυΐη5,᾽ “20 δοισ ἀοιση,, ἄς. Οοηβαϊξ ποίθ, 

δηᾷ 4150 1π6 148. - 

Ἡμετέρῃσιν, Ἑξρὶς πᾷ Ιοῃΐϊς ἔοΥ ἡμετέραις, ἀαῖ. Ρ]0Γ. [6 π|. 
οἵ ἡμέτερος, ὅτε. 

᾿Αλοῦσα. ποτῃ. 5[η5. 6 Π|. 2. ΔΟΥ. ρατί. δοΐί. (1π ἃ ραββϑίνθ 56η56) οὗ 

ἁλίσκομαι: “ἰο δε ἑακεπ,," ἃ ἀοίδοίϊ γα ραββίνθ, {η8 δοίϊνβ (ἁλέίσκω) Ὀ6- 

Ϊηρ Βυρρ [θα ΒΥ͂ αἱρέω : [αΐ. (ἢ ραββῖνθ βίσηιβδαίοη) ἁλώσομαι : 2 

8ΟΥ. δοῖ. (ννἾΣ ἢ ΡάΒβιν βΒισηϊ βοδίϊοη) ἴῃ 1ῃ6 ἔοτια ἥλων, ΑἴΤΙΟ ἀΚΌΔΙ]Υ͂ 
ἑάλων : 2. Δ0Υ. Ρρατί. ἁλούς, (““ ἑακεη)): βογί. ἥλωκα, ἑάλωκα, 4150 ρᾶ58- 

ἶγϑ ἴῃ τηϑθδηΐηνσ, “1 λατε ῥεεη ἐάξεη," ὅχο. 
Περθομένῃ, ποΙη. 5ίπρ. ἔδπι. οὗ ργεβ. ραγέ. ρᾶ58. οὔ πέρθω, “ἰο ξΞαοῖ,." 

Οοπβαῖν θΟΟΚ :., Π1π6 195. : ἢ 
᾿Απρήκτους, δου. ΡΪΌΓ. Τηᾶ50. οὗὁἨ ἄπρηκτος, ον. Οοηβαὶὶ 

11η6 12]. 

Νείκεα, ἀφοῦ. Ρ]ΌΥ. οὗἉ νεῖκος, εος, τό, ““α φματγτεῖ,᾽)") ““α σοπίεμίϊοτ.᾽" 

Μαχεσσάμεθα, Ἐξὶα ἀπᾷ Ιοηΐο ῸΓ ἐμαχεσάμεθα, 1 Ῥὶυτ. 1 
[χπε 877. τὰς ν Νᾳ, τι ΔΟΥ. ἱπάϊο. μηϊά. οὗ μάχομαι, “ἐο οοπίεπά ;᾽" ἴαϊ. μαχέσομαι " 
1 δου. ἐμαχεσάμην.--- ΕἼΟΙῚ μάχη. 

Κούρης. Οὐοπβαϊί ὈΟΟΚ ὶ., 1Ππ6 98. 

Τανε 3578. ᾿Αντιθίοις. ΟΟηϑ] ὈΟῸΚ ἱ., 1π6 8304. 

Χαλεπαίνων, ποτΙη. 5ἰη 5. ΤΙηΏ856. Ῥ͵65. Ρᾶτί. δοῖ. οὗ χαλεπαΐνω, “ἰο 
δεσοπιε ἀΉΘΤῚ ;) ΒΊΓΙΟΙΥ, “ἐο δὲ πατά, βεῦεγε, στίευοι ;) ἴπ6π υβοὰ 

ΓΩΘΙΔΡΠΟΙΙΟΔΙΥ οὗἁ Τη6ῃ, ““ἐο ἀξεαὶ 5ευεγεῖψ, παγδλῖν,," ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἔγοπη 

ΔΉΡΕΥ, “ἐο δὲ ματγϑ]ι,,) “ ἰο δε ἐ11-ἰεπερετεα,᾽" “ἰο δεσοπιε διμετίψ ἀπρτῳ," 
ἄχο.---ΕὙοΙη, χαλεπός, “ πατεὶ,᾽" “ δεύεγε,᾽" ἄχο. 

᾿Ανάδλησις, εως, ἡ, “α ἀεζεττῖπρ,," “α ρει ϊηρ οὔ."--- τοτὰ 

[πε 880. οναδάλλω, «ἰο ἀξετ." 
Ἠδξδαιόν, ἀοου. βίηρσ. πουΐ. οἵ ἠδαιός, ἢ, ὄν, ἘΡΙΟ ἃηὰ Ιοηΐο 0 βαιός, 

κ δηιαϊϊ,,") “1116, ἄχο., ἰἈΚΟΘὴ δανθΥΌ Δ} : ΠΘΠΟΘ οὐδ᾽ ἠδαιόν, ““ ποί 

᾿ φθεη ἵπ α δπιαϊϊ ἀεστεε,᾽" ἃ. 6., ποῖ ἴῃ [Π6 1δδϑί. " 

Δεῖπνον, ουὅ, τό, ““α πιεα],." δορὰ ὈΥ ΗΟΙΊΘΥ, ααϊΐ6 σΘΏΘΓΑΙΥ͂, 

ΒΟΙΠΘΕΪΠ165 85 δαυϊναϊθηΐ ἴ0 [ῃ8 ἄριστον, ΟΥ̓ ΤΠΟΤΗΪηΡ Πη68], 

ΜΒ] ΟὮ 18 1η6 φ856 ὮΘΥΘ ; ΒΟΙΏΘ Εἰ ΠΊ65 ΤῸΓ [ῃ6 δόρπον ἴῃ ΔΙ ΘΓΠΟΟΝ ΟἹ 

1πνε 872: 

[χπὲ 814. 

1χνε 3176. 

11νε 381. 
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Βοοῖ ἃ. 1ῆπε 381-387. 
ΕΥ̓ΘΩΙΠΡ [168]. ΝΙ(Ζ8ο ἢ τοραγάὰϑ ἰδ ἃ5 ἐὴλδ ρτίποὶραϊ τιεαὶ, ν᾽ ΠΘΠΘΥΟΣ 
ἰἀκθη : ἴῃ Αἰτῖς σϑυίδί ΠΥ ἰδ τηθᾶηβ 188 οἰ ΘΓ πηθ8], ἃπὰ ἀπβυνοὺβ ἰὸ 
ὉΌΓ ἀἴππεν, ΟΥ 1ῃ6 1,διΐη εοεπα, Ὀθσαῃ τονγαγὰ δνθηίηνσ, ἃπὰ οἴθη ρτο- 
Ἰοηρσοά 1}}} πἰβιϊ. 

Ξυνάγωμεν, 1 ΡΙΌΣ, ΡΥ68. 500]. δοῖ. οἵ ξυνάγω, “ἐο 7οΐη ;᾽" Γαξ. ξυνάξω, 

Ἄρηα, Ἐρὶς δπὰ Ἰοῃῖο [ῸΓ ἴΆρεα, δοουβ, βίησ. οἵ "Ἄρης, εος, ὁ 

“Μαγ5,"" δοὰ οἵ ννᾺΥ ; ρΡαΐ Πογθ, ἤσαυγαι ν ὶν, ΤΟΥ 1η6 ρῶς [156 10. 
Ἀϑκοροα 8. Βίπρ. 1 ΔΟΥ. ἱτρ6υ. τη ἀ]6 οἵ ϑήγω, “ἐο δλατρ 

Ὁ ἴα. ϑήξω : 1 δογ. ἔθηξα : ἴῃ 1Π6 τη! αϊο, ϑήγομαε, “το 

δλαγρδη πρῶ δεϊοησὶηρ ἰο οπε᾿ 5 δεί[ ;." ἴαϊ. ϑήξομαι : 1 δοτ. ἐθηξά- 
μην.---ΟΟἸραγθ ἴΠ6 ϑαπβογὶξ ἐ)1, “ἴο ΒΒΆΓΡΘΩ," ννΐσἢ ροὶπίβ ἴο ἃ 

σοπηθοίίοη ψνἱ ἢ ϑιεγεῖν, ϑιγγάνω, το. 

᾿Ασπίδα, ἀοουβ. βίης. οἵ ἀσπίς, δος, ἡ, ““α εἰμεἰα,") ἃ τουπὰ 5.6], 

ἵπ Ηοϊηθγ ἰᾶσρθ δπουσῇ ἴ0 σΟΥΘΥ 1ῃ6 Ὑν 016 πηδη, ἀβ0}}ν οὗ Ὁ0}}}8 
Ὠἰάθ, ἀπὰ οὐθυϊαϊα τυ τ πηθί] ῥ᾽ αΐθβ, νυν ἃ θ058 (ὀμφαλός) ἰῃ 186 

τηϊἀἀ1θ. Αἱ ἃ Ἰαΐϑυ. ρογϊοὰ ἰξ Ὀθοησοὰ ἴὸ 1ῃ6 ΟΥ̓ μϑανγ- γπιθὰ 
ἴΤΟΟρΡ5 (ὁπλῖται), ἃ8 ορροββᾶ ἴο 6 ΤἬτγαοίδη πέλτη, ἃπὰ Ῥογβίδη 

γέῤῥον. 

1, Ὲ 382. 

᾿Ωκυπόδεσσιν, Ἐρὶς πὰ Ιοηϊς ἴΟΓ ὠκυπόδεσιν, ἀαϊ, Ρἱυτ, οὗ 

ἴανε 888. ρκυποδής, ἔς, “ σισί[ιΠοοιεα." Ῥοθδέϊα ἑδττι ο; ὠκύπους, 
ποδος. 

ἽἌρματος, 56ῃ. 5ἷηξ. οὗ ἅρμα, ατος, τό, “α εματῖοί,᾽" 65ρ6- 
11νε 384. 

οἰ ΠΥ ὁ α τσατ-οἰατῖοί,") ὙΠ ἴννο ΜΠ θο 8, ἰῃ ΗἩΟΠΊΘΥ υδοὰ 

ΥΘΥῪ οἴϊδη ἴῃ 186 ΡΙυγΑὶ [ῸΓ 186 5 ΠσΌϊΑΓ. 
Μεδέσθω, 8. 5ἰησ. ΡΓ68. ΠΏΡΘΥ. οὗ μέδομαι, “ ἰο {λίπκ οὔ," “ἰο Ἀγε- 

Ῥαγε {οτ.""-- ΟΌΒθῦνθ τπαΐ μέδομαι 15 8ῃ Οἰά6Γ ἴογτα ἰμδη μήδομαει, ἴῃ 6 
ἰαϊίθυ θθίηρ ΤΠ ΓΘΙΥ δῇ Ιοπὶς (Ὀγπὶ ΤῸΓ 186 ΤΟΥΠΊΘΓ. ; 

1κνῈ 385. Πανημέριοι. Οὐοηδβαϊξ θΟΟῸΚ 1.9 ̓ η6 472. 
Στυγερῷ, ἀαϊ. βίηφ. τηᾶ5ο. οἵ στυγερός, ἅ, ὄν, “ μαίεξιϊ."--- τοῖα 

στυγέω, “ἰο παί6.᾽" 

Κρινώμεθα, 1 Ρ]ΌΓ. ΡΥΓ68. 50]. τηϊᾷ. οὗἉ κρίνω, “ἰο δεραγαίε :᾽ ἴῃ 186 
τηϊ 416, κρένομαι, “ ἰο σίπρίε οἰέ οΥ οπε᾿5 ἐδ; ἧ. ε.. ἃ σοπηθαίδπι ΟΥὉ 

ΟρΡροπθηΐ, δῃηὰ {ππ8 ““ἐο δοπέεπά.᾽" 
"Αρηΐ, ἀαϊ. οὐ ΓΑρης. Οοῃβυϊὲ Πἰπ6 381. 

Παυσωλή, ἧς, ἡ, ““τεοί,,) ““α τεβρῖϊε."" -- ΥοΙὰ παύω, " ἐφ 

ἴμινε 886. σαμ8ςε ἰο ςεα86.᾽ υδὴ 

Μετέσσεται, Ἐξὶς δηὰ Ιοπΐο [ὉΓ μέτεσται, 8 δἰπᾳ. ζαΐξ. οἵ μέτειμι, “ἐΦ 
ὑε δείιρεεη.᾽" “το τηίεγυεηπε."" 

1χκνε 387. Διακρινέει, Ἐρὶο δηὰ Ιοηΐο ἴοι διακρινεῖ, 8 βἰηφ. ἴαι, 



040 ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΙ ΟΞΒΆΒΥ. 

Βοοῖ ἃ. 1ππὲ 3581--398. 

-ἰπᾶ. δοΐῖ. οὗ διακρίνω, "10 γατί,,) “ἰο δεραταίε. ΟἸὰ ΌΓΠ: διακρένεν 
σει, ἘξρΙο πὰ ΤΙοπίο διακρινέει, Ἀες διακρινεῖ 

Μένος. Οὐοπηδβα!έ ὈΟΟΚ 1., π6 108. 

Ἱδρώσει, 8 5ἴηνσ. [αΐ. ᾿πά!]ς. δοῖ. οὗἁὨ εδρόω, “ἐο δισεαί,᾽)" “16 
ἴλνε 388. Ξι Χο ν τα. : - ᾽᾽ ᾿ »εγϑρῖτε ;," ἴαϊ. ἱδρώσω.----ἘΎοτη ἱδρως, “ δισεαί. 

Τευ, Ἐρὶς, Ιοηἷς, δηά Πουῖς [ῸΓ τινός.---ΟΌΒΘΥνα [Παὶ τεῦ, Οἡ 1ῃ8 

ΟἴθοΥ Βδηΐ, 15 ἴου ἴΠ6 ᾿π΄θυγοσαῖνο τίνος. 

Τελαμών, ὥνος, ὃ, “α ξίταρ," “α δεῖ!."" (Οοηβαϊί ποΐθ.}.-νο ἀουδὲ 
ἔτοπι τλῆναι, ““1ο δεαγ,᾽) ἌἜΏΒΠΟΘ, 4150, ἴῃ8 Ὦθτο Τοϊατηοη ΡτΟ ΔΌΙΥ͂ 

ἸΟΟΙ 5. πδιηέ. ς 
᾿Αμφιδρότης, σ6ῃ. 5ίηξ. ἔδπι. οὗ ἀμφίδροτος, ἡ, ον, “ πιαπτρτο 

ἐεεϊηρ,᾽" “σουετγῖηρ ἰδ τσὴ οἷς πιαη." Οοηβα]ξ ΤΟΊ ΑΓΚ5 Οἡ 

{ῃ6 ατοοίδη ἀσπίς, 11π6 382. 

Ἔγχεϊ, ἀαῖ. Βίησ. οὗἁ ἔγχος, εος, τό, ““α 5}εατ,,)" σοῃπβίβιιησ οὗ ἵνγο 

Ῥατίβ, αἰχμή ἀηὰ δόρυ, μεαά ἀπα 5}α, ἹΙ., νὶ., 819, γῆθγα [15 Ἰθηρίῃ. 

15 δἰθυβῃ οαδὶῖ5: {Π6 5ῃδῆ ννὰβ ΞΌΔΙΥ ἀβῆθη. ΤῊ ἔγχος βογυϑα 

ΤΟΥ Ὀοΐῃ ἑῃτονίησ ἀπά {ῃγυβέίηνσ, Ὀὰϊ, ἔγτοτη 115 νυ εἰ σῃϊ, ννὰβ ΟΡ υ5ϑέ 

ΕΥ̓͂ 1Π6 βίουϊοβί ΠΏΘη, δηἃ ΠΘΠ ΠΟΔΥ ἴῃ6 ΘΗΘΙΠΥ͂ ; ἤΘΠΟΘ ἴΠ6 ΓηΟβὲ 

ΒΟΠΟΥΙΔΌ]6 θδροῃ. 

Καμεῖται, 8 5ἴπρ. ζαΐ. ἱπάϊο. οὗἩ κάμνω, “ἐο ἰοϊϊ,᾽ ““ἰο ἰαδοτ,᾽" ““0 δε 

Μαιἰριωεὰ ;" Ταῖϊ. καμοῦμαι : ρμετγῖ. κέκμηκα. 
᾿Εὔξοον, ἀοοι5. βίησ. προαξ. οὗἁἉ ἐὔξοος, ον, ““τοε1]-ροϊϊδἠιεα," 
“ἐῤτίσμι  -- τοτη εὖ ἀπὰ ξέω. 

Τιταίνων, ΠΟΙῊ. 5[η 5. ΤηΏ856. ΡΓ65. ρᾶγί. δοί. οὗ τιταίνω, ““ἰο ἄτγαιν ;᾽" 

ζαΐ. τιτανῶ : 1 Δ0Υ. ἐτίτηνα. Απ ΕρΙΟ νυ ΞΥὸπΟηυ που ὙΠ τεΐνω, 

τανύω, ἀπὰ 5᾽σηϊ γησ, ΠΙΘΓΑΙΥ, ““ ἐο δἰτγείοϊ.᾽" 

Μιμνάζειν, Ῥτα5. ᾿πῆη. δοΐ. οὗ μιμνάζω, ““ἰο ΠΉΡΈΥ,, “0 

δίαν," “ἰο τεπιαῖτι,᾽" ““ἰο ἰοϊίεγ." ῬΟΘΙΪΟ ΤΌΤΠῚ [ῸΓ μέμνω. 

Κορωνίσιν. ΟὈΟΠΏΊρΡΑΓΘ Πἰη6 297. 

ΓΆρκιον, ποτ. βίησ. πδαυΐ. οὗὨ ἄρκιος, α, ον, ἃπ ος, ον, “οἢἡ 

τοϊϊοῖ ὁπε πιαῃ τεῖν,᾽"") “5αῇε,,) “διιγε.," (Οοπβυϊὶ ποίθ.)--- 
Τότ ἀρκέω, “ἰο δὲ οὗ τπι8ε,"" “ἰο ξιιβῖεε,᾽" χα. 

Ἐσσεῖται, Ἐς ἀῃᾶ Ὠοτῖς 8 βίην. ζαξ. ᾿π4 16. οὗἉ εἰμί, ἔτοτη ἃ Ῥοσὶς 
ότι ἐσσοῦμαι, ἴῸΓ 1ῃ6 σοτητηοη ἔσημαι. 

Φυγέειν, Ἐρὶα δηὰ Ιοηΐο ΤῸΓ φυχρφῖν, 2 801. ᾿πῆπ. δοΐῖ. οὗ φεύγω, “ἐο 
ἐβοαρε ;" ζαΐ. φεύξομαι : Ῥετί. πέφευγα : Ὡ ΔΟΥ. ἔφυγον. 

11νὲ 394. Ἴαχον. Οοηβοϊξ ἢπ6 339. 

᾿Ακτῇ, ἀαΐῖ. βίην. οὗ ἀκτή, ἧς, ἡ, “1 δἤοτε," “ἐδ δεαοῖ," 

ἐλ βἰταπά ;," βιτ ΠΥ, ἐλε Ῥίαςε ιρῆετε (κε τοαυες5 ὅτεαξ, ἃπὰ 

ἴῃ ορροξβρά ἰο λιμήν. Ηδηοθ ἰξ 15 Ὀ5ΌΔΙΠΥ δοσοτηραηϊθα ΒΥ ΟΡ Π 6 ὲ8 

ἀρποίίησ ἃ Πίσῃ, τυσσοὰ σοδβῖ, 85 ἴπ 16 ργϑβθηΐ ἰηβίδποθ.--ΕἼΟΤῚ 

ἄγνυμι, “10 ὀγεαῖ." 

11νεὲ 389. 

[λκε 390. 

[χκνὲ 8392. 

11κὲ 393. 

[πε 395. 

εὐ εν»: "1. 
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Βοοῖ ῷ. Τήπε 895-408. 
Ὑψηλῇ, ἀαΐ. βίηρ. ἴδη1."οὐ ὑψηλός, ἥ, ὄν, “ ἰοξίψ,᾽ “ λἱρὴειοιοετίηρ." 

-- τοι ὕψε, “ὁπ δῖρι;" ΜΉ ΘΠΟΘ, 580, ὕψος, “ λεὶᾳ ἀι." 

Νότος, ουὅ, ὃ, “{λ6 δομίδ, τιοϊπά." Οὐηβαὶι Π{π6 145. 
Προδλῆτι, ἀαϊ. βίηρ. οἵ προδλής, ῆτος, ὁ, ἡ (νἱτποὰξ πο ογ), 

ἴμχνε 390. ἘΈΣΣῸΣ ἐπον ΟἿς Ὁ δον : 
“Ῥγο)εοίϊηρ᾽,," “7μεἴπρ ;)" Βιγι ον, “ ἐλγοιση δείοτα ΟΥ [ογ- 

τοατή.""--ΕΟΤἸοτὰ πρό ἀηὰ βάλλω. 
Σκοπέλῳ, ἀαϊ. βἴης. οἵ σκόπελος, ου, ὁ, “"α τοοῖ," “ἃ ἰοίψ τοῦῖ ;)" 

βί ον, Π|Κ6 σκοπιά, “ α ἰοοῖ-ομ ρίαεε." Οὐοιηράγθ (Π6 1,δξη ϑεσρι- 

ἐπι8.--- ΒΊΟΙη σκοπέω, “ἰο ἰαΐε α οιιτυεν," ὅζο. 

Παντοίων, 560. ΡΙυΓ. τπᾶ86. Οἵ παντοῖος, α, ον, “ οὗ αἱ 

Κἰπά5,᾽" “ οΥ αἰϊ βοτί5.""--- ΕἼότὴ πᾶς. 
᾿Ανστάντες, ποῃ. ρΡ] 11. πη886. οὗ 16 Ερίς βῃογίθηθδα {Ὀγτὴ 

((υγ ἀναστάντες) οἵ 1186 2 ΔΟΥ. ρΡατί. δοῖ. οἵ ἀνίστημε, “ἰο 

Ῥίαοε τι}," ἄχεα. ; ἴαϊ. ἀναστήσω : ῶ 80Γ. ἀνέστην, “1 ατοδε,᾽) “41 δίοοὰ ὠρ.᾽" 

᾿Ορέοντο, Ἑ;ρὶς ἀηὰ Ιοηὶς ῸΥ ὠροῦντο, 8 ΡΙαγ. ἱτηρογῖ, ἰηάϊο. τηϊά. οἱ 

ὀρέομαι, “" ἰο πιαῖε α τιι5]ι."--- [Ἴοτὴ ὄρω. ν 
Κεδασθέντες, πο. Ρ]ΌΓ. πηᾶ56. 1 ΔΟΥ. Ρᾶτγΐ. Ρᾶ558. οἵἉ κεδάννυμε 0} 

κεδάζω, ““ἰο ἀϊδρεγϑε,᾽) “ἰο δοαίίοτ ;," ἴαϊ. κεδάσω. Α ρορίῖα ΤΌΓπ Τ[ῸΓ 

σκεδάννυμι. 
Κάπνισσαν, Ἑϊὶς δηὰᾶ ΙΟοηΐο [ῸΓ ἐκάπνισαν, 8. Ρίυγ. 1 ΔΟΥ. 
ἰηάϊς. δοῖ. οἵ καπνίζω, ““ἰο πιαζε α 5πιοῖε,,") “ἰο ταῖδε ἃ 

δηϊοζε ;) [ἱ. καπνίσω.---- ΕΟ καπνός, “ 5πιοζε.᾽" 

Ἕλοντο, Ἐρὶς δπὰ Ιοηΐο ΤῸ εἵλοντο, 8 ΙΓ. 2 δου. ἱπάϊδ. τηϊά. οἵ 
αἱρέω, “ἰο ἰαζε ;)") 2 ΔΟΥ. τηϊά. εἱλόμην. 

Ἔρεζε, 8. 5ίησ. ἱπηρογί, ἰπάϊο. δοῖ. οὗ ῥέζω, ἃ ἰγαηβροβθᾶ 

ἴανε 400. ογτῃ (τ ἔρδω, «10 φαοτίβεο." Οὐοπϑαϊ! ὉΟΟΚ ἱ., Ππ68 444 
δηά 318. 

Αἰειγενετάων, ἘΡὶο (ὉΓ ἀειγενετῶν, σ6ῃ. ΡΙΌΓ. οὗ ἀειγενετής, ἔς, "“ εῦεγ- 

ἰαδίϊπρ,," “ ἱηιπιοτίαὶ."---ΕὙοτὴ αἰεί, Ἐρὶο ἀηὰ Ἰοηΐὶο [ῸΓ ἀεί, “ ευετ,᾽» 

δηἀ [6 ταϊοδ] γένω. ᾿ 
11νὲ 401. Εὐχόμενος. ΟὈΠΒ0] ΒΟΟΚ ἱ., Πἰπη6 4. 

Μῶλον, δοοι8. βίηρ. οἵ μῶλος, ουὅ, ὁ, “ ἰοἱἱ." --οίδττοα ὈΥ Ῥοίὶ ἴοὸ 
[Π6 58Π16 τοοί ἃ8 μῶλυ : ρΟΙΠΔΡ8, 8150, ακίη ἰο μολεῖν, ἃπὰ 1Π6 1,διίη 
πιοίο5, πιοίϊου ; ἃ πὰ 80, ἀσδίη, ἴὸ μόγος, μόχθος. 

ἤΆρηος, Ἐρίο ἀπά Ιοηΐο (ὉΓ 'Αρεος, θη. βίη. οὐ Ἄρης. Οὐπβυϊξ Ππ6 
981. 

1κνε 397. 

1νῈ 398. 

1.νῈ 399. 

Ἱέρευοεν, 8 βἷπσ. 1 δογ. ἱπάϊς δοῖ. οἵ ἱερεύω, “ἰο οὔεν τι," 
ἴπνε 402. ἜΣΝοΝ ΓΑ ΡΩΝ ᾿ ὁ ϑ ρε ἐο 8αοτίβεε -" ἴαϊ. ἱερείσω :. ἃ0Υ. Ἱέρευσα, Ἐρὶα οηΐς 
ἵέρευσα..---- Ἐγοτα ἱερός, “ βασγεά.᾽" ᾿ 

Πίονα, ἃδοιι5. 5ίησ. πη886. οἵ πέων, ονος, ὅ, ἡ," ἃ “εν 

μιν 409. μα 5" «εκ  Οοπερᾶγρ ὈοῸΚ ἱ. πο 40. 

Π μη 



θά42 ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΞΒΆΑΒΥ. 

Βοοΐ ῷ. [1ἧπὸ 403-412. 

Πενταέτηοον, δου. 5'πρ. Τηᾶξο. οὗ πευταέτηρος, ον, “τε ψεαγα 

οὐ." ῬΡοοῖῖο [ὌΥση ἴον πενταετής, ἕς.--- ΕἼΘ πέντε πὰ ἔτος, ““α ψεατ.᾽" 

Κίκλησκεν, ἘΡὶ᾿ ἀπά [Ιοηΐς ἔοσ ἐκέκλησκεν, 8 5ἴησ. ἱτηρογῇ. 

ΠΑ ΜΕ ΟΡΕ, λήϊα, αἂν οἵ χεελύσίν ἐν ΩΣ Ἰοῖδο ἀδήτρο ον καλέω, 
568 ΟὨΪΥ ἴῃ ἴΠ6 ργεβθπί δηᾶ ᾿τηροτίδοϊ. 

᾿Αριστῆας, ἀσοα8. ΡΙΌΓ. οὗ ἀριστεύς, ἕως, ὁ, ΡΟ ἀπά Ιοηΐο ῆος, ἀπὰ 
ΠΘΠΟΒ ἀριστῆας, ἴοΥ ἀριστέας. ΟΟπΒα] ΠΟΟΚ 1., π6 227. 

Παναχαιῶν, δ6ῃ. ΡΙυγ. οὗ Παναχαιοΐ, οἱ, “ αἷϊ ἐπι6 Οτεεκ5."" Τλίογαὶ- 
ἸΥ, “ αἰϊ ἐπε Αεολαΐαπς." (Οοηβαϊξ ποίΐθ.) 

Ἰδομενῆα, ἘΡὶο δηα Ιοηΐο ἴοτ Ἰδομενέα, ἀσουβ. Ββίηρ. οὗἉ Ἰδομ- 

[χανε 406. ενεύς, ἕως, ὁ, ἘΡΙΟ δηᾶ Ιοηπὶς ῆος, “ ἸάΔοπιεπειι5.") Οοηβαϊέ 

ὈΟΟΚΊῚ., πη6 145. 

Αἴαντε, ἀσοῦ5. ἀυΔ] οἵ Αἴας, αντος, ὁ, “.47α1." Οοπβυὶξ 

[πνε 406. ὈΟΟΚ 1., ̓ ἰπ6 138, δηα ποίβ οἡ 115 11Π6. 

Τυδέος, ξεη. βίησ. οὗ Τυδεύς, ἕος, ὁ, ἘΡίο ἴογ Τυδεύς, ἕως, ““ Τνάειι5,᾽" 

(αῖθου οὗ Ὀιοτηθᾶθ. Ηθ νγδβ {Π8 βοὴ οὗ (ἕπϑυβ, Κίησ οὗ σαϊγάοῃ ἰπ 

ΖΕ οϊῖα, ἀπά, Βανῖηρ 5]αἰπη μἷβ ἀπο ]6 ΑἸοδΐῃουβ, Πδαὰ ἴο Αὐἀγαβίαβ δἵ 

Ατροβ. Ηδυβδ 6 τεοϑὶνϑὰ ἴῃ γτηδυγίασθ ΠΘΙρΡΏΥ]6, οη6 οὗ Π6 ἀδαρ ἢ 6 5 

οὗ [ἴΠ6 ΑΥ̓ΡΊΥΘ ΤΟ μᾶτοῃ. Ἠδ νηΐ ἢ ῬΟΙΥΠΙσ65 ἴο ἴῃ 86 ΤΒθθδῃ 
ΑΓ, ἃπα νν»85 5]αῃ ὈῪ Μοὶδηϊρραβ. 

ὝἝκτον, ἃ0Ο05. Βίησ. τηᾶ50. οὗὨ ἕκτος, ἢ, ον, δἰχί. "-- τοῖα 
1χνε 407. ἐξ, « οἷα» 

᾿Οδυσῆα, κ. τ. Δ. Οὐοηβαϊξ Ππ6 169. 

Αὐτόματος, ἡ, ον, ἃπ Αἰεΐα ος, ον, “ αοἰἵπρ' οΓ οπε᾿5 οιὔῦπ 

τοῦ! “0, οποῖβ οἵοπὶ αοσοογά,᾽" “ ὠπϑιάάεη,᾽," “ ὠποαϊ εα."- 

ΕΤοτὴ αὐτός, ἀηὰ 1ῃ6 ταῦϊοαὶ μάω (μέμααλ), “ἰο βἰτῖσε αὔίετν,᾽" “ἰο αἱ- 

ἰεπιρί,᾽" ““ἰο ἀεεῖγε,᾽" ὅχο. ᾿ 
Βοήν, δοου8. δίησ. οὗ βοή, ἧς, ἧἦ, “α οτν,᾽ ΜΠΘΊΒΘΙ ΟΥ̓ ]ΟΥ ΟΥ̓ στίεξ, 

“ἐ βἤοιι ,,) “οΥὟ Γ0Υ διισοοῦ." Ιῃ ΗοτῆΘΓ, ΠΟΎΥΘΥΘΥ, ἰΐ 18 ὈΒΌΔΙΙΥ “ ἐδε 

ῥα{εἰ6-οΥγν,᾽) “λέ αἰατπι,," ἀπ δυθη 16 δαέίϊε ἰἰ561. (Οοηβοὶ: ποίθ.) 

ἬΙιδεε, ἐ.ε., ἤδεε, 8 βἰπρ. ἀποοηξγαοίεα ἔογπι οὗ 1Π6 ρΙαρεΥ- 

ἴσπκε 409. ἔδοϊ ἴῸγ ἤδη. ΟὐΟπβοὶ: ὈΟΟΚ ἱ., Ππ6 70. 
᾿Επονεῖτο, 8 βίηρσ. ἱπηροτῇ. ἱπάϊος. οὗἩἨ 1Π6 τηϊὰ 16 ἀθροπθῃηΐ πονέομαι, 

“ἐἐρ ἰοἱϊ,᾽) “1ο ἰαδον.᾽" ΤΙῃ ΘΑΙῪ ΟὙθακ 118 ἀδροπθηΐ δίοῃθ ἈΡΡΘδΥΒ ; 

'π Ἰδΐθυ. ασεῖ, {Π6 ἴοτπι πονέω ἴΔΚ65 118 Ρ]δ 66. 

Περιστήσαντο, 8 ΡΙΌΓ. 1 801. ἱπάϊς. τηϊά. οὗἩ περιέστημι, “10 

ἴμπε 410. »ίαεε ατοιπᾶ : ἴῃ 1Π6 τηϊά4]6, ““ἐο ρῬίαεε οπεἷξ 5εἰΓ ατοιιπά,᾽" 

ἄς. Οὔβοῖνο {Πδΐ περιστήσαντο ἰ5 Ερὶο δηὰ [οπὶς ἴοΥ περειεστήσαντο. 

Οὐλοχύτας. Οοηβαϊὶ θΟΟΚ ἱ., Ππ6 449. 

᾿Ανέλοντο. Οοπβα]έ θΟΟῸΚ ]., π6 449. 

1χπε 412. Κύδιστε. νοο. 5βίηρ. τηᾶβο. οὗ κύὰ στος, ἡ, ον, “ πιοξέ αἷο- 

[χτνε 408. 



» 

ΗΟΜΕᾺΚ Ὁ ΟΙΟΒΒΑΚΥ͂. 643. 

Βοοῖ ῷ. [πε 415-ΑἹῷῇ. 

τοι ϑ᾽" ϑαροπαίϊνα οὗ κυδρός, ἄ, ὄν ([ογτηδα, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ἰῃ ὙΘΔΠ ΠΥ, 

τότ κῦδος : 88, αἴσχιστος, [τότ αἰσχος). Οομηρᾶγθ ὈσΟΚ ἱ., ἴπ6 122. 

Κελαινεφές, νοῦ. 5ἰπρ. τιᾶβο. οἵ κελαινεφής, ἔς, “ἀατὶξ οἱοιιἀ-ἐπυεὶ- 

ορεά." Οὐπδυϊῖ ὈΟΟΚ ἱ., Π1π6 397. 
Αἰθέρι, ἀδῖ. βΒίησ. οὗ αἰθήρ, ἔρος, ὁ, “ εἰλετ,᾽. “ἠδ ὩΡΡεΥ τερίοηβ οὗ 

αἱν, “ἰὰς γρυτε βδάψ," ἃ85 ορροβοὰ ἴο ἀήρ, 1Π|8 ἸΟΥΤΘΥ δίιποβρῆοσθ. 
Ἡδποθ “λεαῦεη,᾽" ἃ5 (ῃ6 δροάθ οἵ (ῃ6 φοάϑ.---ΕἼΟΙη αἴθω, “το ἰρὶ 
μρ,, “το κιπάϊε." 

Ναίων, ποῃι. Βἰη 5. Ιη8456. ΡΓ65. Ρατί. οὗἉ ναίω, ““ἰο ἱπλαδι!.» Οοηβυϊῇ 
{πη6 190. 

Δῦναι, Ὦ 80Υ. ἱπῆη. δοίῖ. οἵ δύω, ““ἐο επίεν,᾽"" ἱ. ε.,) ἴθ 189 

[λΝῈ 418. κρτεβδπὶ οᾶξθ, [ῃ6 Θοθδῃ, “0 80 ἀοιση,᾽" 85 βαϊᾷ οὔ 1ῃ6 βυπ ; 
[αξ. δύσω : 1 Δ0Γ. ἔδυσα: 2 ΔΟΥΤ. ἐδυν. 

Κνέφας. Οὐοπβυῖ ΒΟΟΚ 1., ᾿η6 475. 
Πρηνές, δοουβ. βίησ. πϑυΐ. οὗ πρηνής, ἔς, “ ἀεαάϊοηρ,," 

ἴμνε 414. ς γτοηδ." ΟὔὈΒΘΙΥΘ ἰῃαΐ πρηνής 18 Ερίο δηά Ιοῃΐο [ὉΓ 1Π6 

θοτὶς ἀπά Αἰεὶς πρᾶνής, νυ νΐοἢ σομηραγθ 186 1,Αιἴπ »γοπῖις. 

Βαλέειν, Ε!ρίο δἀπὰ Ιοηὶΐς [ὉΓ βαλεῖν, 2 δοτ. ἱπῆῃ. δοΐ. οὗἁ βφλλοι αν 

ἢμτὶ." 

Μέλαθρον, ἀοουβ. βίηρ. οὗ μέλαθρον, οὐ, τό, ““α γραΐαεε,," “ἃ λαϊ!,» 

ἄο. ῬυΟΡΕΥΥ, “ἐλ εεἰϊηρ οὗ α τοοπι,,") ΘΒρΘΟΙΑΙ ΠΥ [6 ἸΔΥΡΘ οτοϑα- 

ὄεαπι ΥὨΪΟἢ ὈΘΑΓΒ ἴξ. ΤΠΘΠ, σΘΠΘΥΑΙΥ͂, “ἃ τοοῦ,᾽") ““α ᾿οιιδε,)" “ἃ 

τιαπδίοπ," ὅἄχο.---)οΥ νὰ Ὁ. 5Βοιηθ ἔγοτῃ μελαένω, “ ἐο δίαεζεη,᾽" ἃ8 τϑ- 

(δετγίησ ἴο 1Π6 ὈἸδοκοπίηρ οἤδοῖβ οὐ (Π6 5Βιη0 ΚΘ ἰπ ραββίησ [Ὡτουρῇ (ἢ 6 

καπνοδόχη, ΟΥ̓ ὨΟΙΘ ἰπ 6 οοἰπσ ΤῸΓ ἰμαΐ. ρῦγροβθ. Οοιηραγθ 1Π6 
1 αἰΐπ αἰγίμηι, Β᾽ τη] Υ]ν ἀσυσϑὰ ἔγοτῃ αἰεγ. 

Αἰθαλόεν, ἀσουβ. Ββίπρ. ηθαΐϊ. οἵ αἰθαλόεις, όεσσα, όεν, “δῖας 
ἴακε 416. ἐης," “ωταρρεὰ ἴπ ἤαπιε5.᾽"" -- ΕΟἴοτὴ αἴθαλος, ἀπὰ {8 ἴτοτῃ 
αἴθω. 

Πρῆσαι, 1 δογ. ἰηῆπ. δεῖ. οὗἩ πέμπρημι, ““ἰο διιγπ;" ἴαϊ, πρήσω: 1 
8ΔΟΥ. ἔπρησα, 85 ἰΐ ἴτοτὴ πρήθω.----ἰ ,δηστῃαποὰ ἤγογη (η6 τοοῦ ΠΡΗ-- 
νὨἰοἢ τοοῖ ἀρΡρΘΑΥΒ ἰπ 16 αθγηδη ὀσεππεέη ἀπά Ἐπ] ἢ δατη. 

Δηΐοιο, Ἐ!ρὶς [ὉΥ δηέου, σθη. 5Βίηφ. οἵ δήϊζος, ἡ, ον, ἘΡὶο δηὰ [Ιοπὶς ΤΟΙ͂Σ 

δάϊος, " ἀοδίῖ6." 

Θύρετρα, ἀοουβ. ΡΪΌΓ. οὗ ϑύρετρον, ου, τό, ““α ραίε,,᾽ “α ἄοοτ.".-α 
τοίη ϑύρα. 

Ἑκκτόρεοι, 8οου8. βίη. τηᾶ80. οὗ Ἑκτόρεος, α, ον, “ οὗ Πεο- 
ἴανε 416. .γ."---Ῥτοπὶ Ἕκτωρ. 

Δαΐξαι, 1 δοτ. ἱπῆη. δοῖ. οὐ δαΐζω, ““1ο 5ευεν ;)" [αἴ. δαΐξω: 1 τ, 

ἐδάϊξα. ῬΎτοτη δαίω, “ἰο ἀϊοϊάε.᾽" ὶ 
Τανε 417. Ῥωγαλέον, ἀοοῦ8. βίηρ. τη880. οὗ ῥωγαλέος, α, ον, “ τεπί.᾽" 



844 ΒΟΜΕΒΙΟ ΘΙ ΟΞΒΑΕΥ. 

Βοοζ ἃ. 11πὲ 411-438. 

“ἐογη," “ ὁτοόκεη."--- ΕἼότὴ ῥώξ, ῥωγός, ἧ, “ α τεπὶ,᾽" “α οἰε: : ακὶῃ ἴο 

ῥήγνυμι, ῥήξω. 
᾿ Πολέες, ΕΡΙ΄ δηᾶ Ιοηΐο ἴῸΥ πολλοί, ἀηὰ 50 πολέων, πολέεσσι, πολέας 

ἴου πολλῶν, πολλοῖς, πολλούς. 

Πρηνέες, Ἐρὶς δηᾶ Ιοηΐο ΤΌΤ πρηνεῖς, πὰ {ἢ15 ΤῸΓ [Π6 Ποτὶς 

δά Αἴτὶο πρᾶνεῖς. ΟὈΟ,ΒΟΪΣ 11π6 414. 

Κονίῃσιν, Ἐρὶο πα Ιοηΐς [ὉΓ κονίαις, ἀαΐ. Ρ]ῈΓ. οὗἉ κονέη, ης, ἡ, ΕΡΙΟ 

δηᾷ Ιοηἰς [ὉΓ κονία, ας, ἧ, “ ἀιιδὶ.᾽" ΟὐὈπδΒαΪ᾿ Πἰπ6 150. 

᾿Οδάξ, δἀνεγῦ, “τοι ἐἶιε τεειλ,᾽ “ὃν δίησ τοῖς ἐλα ἐεειλι.᾽.---Ετότη 
δάξ, “τοὐξῃι {λα ἐεεί ,᾽ ακὶη ἴο δάκνω. Οὐοτηρᾶγθ 188 1 ατῖπ πιογάϊοιι8. 

Λαζοίατο, Ἑ;ρῖος ἀηᾷ Ἰοηϊς ἴοΥ λάζοιντο, 8 Ρ]ΌΓ. ΡΥ65. ορί.. οὗ λάζομαι, 

“0 8εῖξε;)" Ροδίϊς ἀδβροπϑηΐ [ὉΓ λαμδάνω.---ΟΌΒοτν 6 ἐπαΐ 1Π6 Γαΐ γα 

λάξομαι (Ηετοά., ΥἹΪ., 144), “τὸ τεσεῖσε,᾽") ἀ065 ποῖ Ὀδ]οπρ ἴο {Π15 νετῦ, 

θυϊ ἰο λαγχάνω.--- ΕἼΤ ΛΑΒ--, λαμόάνω. ΟὈΟΙΏΡΑΓΕ νέζω νίπτω, δίζημι 

διφάω. 

1τνὲ 418. 

Ἐπεκραίαινε, 8 5βίησ. ᾿πηροτί. ᾿πᾶϊο. δεῖ. οὗ ἐπικραιαίνω, 
ΤΑΜΈΘΙΝ, Ἐρὶς Ιϑησιμῃοπϑᾶ ἔοτιη οἵ ἐπικραίνω, “ἰο αεσσοπιρίἰδἦι," “ ἰο 
{μϊπὶῖ;) Γαΐ. ἐπικραιανῶ, ἴοΥ ἐπικρανῶ, ὅχο.--- ΕἼΤ ἐπί ἃπὰ κραίνω, 
“0 ασεοπιρίϊε}ι,᾽) ἄχο. 

Δέκτο, ἘΡὶο δηᾶ [οηΐο 1ῸΓ ἔδεκτο, 8 βίησ. Ξβυποοραΐθᾷ 2 8Δ0Ὺ 

Ἰαπε 420. οἴ δέχομαι, ““1ο τεεεῖρε;" [αϊ. δέξομαι : ροτί. δέδεγμαι : Ὧ ΔΟΥ. 
ἐδέγμην, ἔδεξο, ἔδεκτο, ὅκα. 

᾿Αμέγαρτον, 6605. Βίησ. τηᾶ86. οὗ ἀμεγαρτος, ον, “δεῦετε," ““πιπ 

μαρρύ,᾽" ““εὐτειοἰιεά.᾽" ϑιΓΙΟΙΥ, ““ἀπεηυϊεᾶ,᾽" ““πὠπερπυταῦὶε." ΤῊΒ τηθδη- 

ἴῃς “ αὐιιπάαηὶ," “Ἰατρε," ὅχο., νυ Ὠ]Θἢ Ομ ἰπ᾽ θγργθίθυβ δβϑῖσῃ ἴοὸ 
115 ννογά, ἰβ τοίαϊθα ὈγῪ Βυϊϊτηδηη, 1,ετὶϊ., 5.υ. 

Ὄφελλεν, Ἐρὶς δπὰ Ἰοηΐϊς ἴὉγ ὦφελλεν, 3 Βίπσ. ᾿τηρϑσῇ. ἱπάϊο. δοῖ. 

οἵ ὀφέλλω, “ἐο ἵποτδαξδε ;᾽ ἴαΐϊ. ὀφελῶ : 1 ΔοΥ. ὥφειλα. Απ οἰά ροοίϊς 
ποτά. 

Λεγώμεθα, 1 Ρ]υγ. ΡτΤ65. 500]. τη! 416 οὗ λέγω. (Οοπβοὶ! 

ποΐθ.) 5 
᾽᾿Αμδαλλώμεθα, Ἑρὶο δηᾶ Ιοηΐος [ὉΓ ἀναδαλλώμεθα, 1 Ρ]υγ. 

Φἰπκάβ6. ογάβ. Β00]. τοϊὰ. οὗ ἀναδάλλω, " ἐο »ωὲ 67,» “το ἄεῖαν.""-- 
ΕἼοτῃ ἀνά ἀηὰ βάλλω. 

᾿ἘἘγγυαλίζει, 8 βἴηξ. ΡΓ68. ᾿Ἰη4]6. δοῖ. οἵ ἐγγυαλίζω, ““1ο »Ῥεὲ ἵπῖο οπε᾽ 8 
λαπάς,᾽" ““ἰο δεδίοισ ;,) [αϊ. ἐγγναλίξω. Οοηβαϊξ ὈΟΟΚ 1., Π᾿π6 358. 

᾿Αγειρόντων, ῸΥ ἀγειρέτωσαν, 8. ΗΓ. ΡΓΘ5. ᾿ρ6Γ. δοῖ. οἱ 
ἀγείρω, “ἰο φαίλετ ἰορείλετ,᾽" “ἰο απϑεπιδίε.᾽" --ἰ ΤῊΪ8 ἀΌΌΤΟ- 

υἱαϊίοπ οὗ -ἔτωσαν ἰηΐο -όντων ΟΟΟῸΥΒ ΤΟΡΌΪΑΤΙΥ ἴῃ Αἰτὶς, ἀπ ἔτθ- 
αυθπιν ἴῃ Ἐρὶο, Ιοηϊς, δηὰ Πουτῖίς. Οἡ ογὶς τηοπυπηθηΐβ νγΘ δύθὺ 

ἢπάὰ 1ῃ6 ϑπάϊησ τῷ ῸΣ τῶν, ἀπβυνθυὶηρ ἴο 16 Τιαΐη ἐθυηηϊπαϊϊοη οἱ 

[λκὲ 435. 

1κνε 438. 



ἨΟΜΕΕΙΟ σ᾽ΙΠΟΒΒΆΚΥ, 645 

Βοοῖΐ ῷ. [πὸ 488-450. 
(6 8 Ρ6ΥΒ. ΡΪυγαΙ οὗ 1Π6 ἱτηρογαίίνθ ; 858, ποιούντω ( [αοϊμπίο) : 164- 

γόντω (ἰερμηίο). ὅκα. 

᾿Αθρόοι, ποι. ῥ᾽ τ. τηᾶ50. οὗ ἀθρόος, α, ον, ὙΘΥΥ͂ ΓΆΤΘΙΥ ος, 

ον, “ αδϑεηιδίεά,"" ““ γαϊλεγεά ἐπ ογοιρῖβ, ἤξαρϑ, πια5885ε5,᾽" 

“οτοισάεἀ ἰορείλετ.᾽" ἘὙΘΑΌΘΠΗΠΥ οσουτγτίπρ ἰῃ Ηυτηθυ, Ὀὰϊ ΟὨἿῪ ἴῃ 1ῃ6 
θΪυτα!. ΤΠΘ βἰπραϊαῦ ἤγβι ἀρρθᾶῦβ ἰπ Ρίπαδγ.---ΕὙΟ τ. ἀ, οορυϊαιίνο, 
ἃηᾷ ϑρόος, ““α ποῖδε ἃ5 Οὗ ΠΊΔΗΥ γΟΪΟ68.᾽ 

Ἴομεν, Ἐρὶς δηά Ιομΐο (ῸΓ ζωμεν, [68 τηοοᾶ-γονγ6] Ὀθίης 

Βῃογίθηθα, 1 ρα Γ. Ργ65. 5110]. οὗ εἶμι, “0 50." 
᾿Εγείρομεν, Ἑ!ρὶο ἃπὰ Ιοηΐὶς (ὉΓ ἐγείρωμεν, 1 ΡΙυΓ. ρΡγΕῈ5. 800]. δοί. οὗ 

ἐγείρω, “ ο ατοιι56,᾽" ““ἰο ἐτοῖ!ε,᾽" (ῃ68 τηοοά-ν ον 6] Ὀθίηρσ βῃογίθπρά. 

Ι1ΝῈ 441. ᾿Απίθησεν. Οοηδαϊξ ὈοΟΚ ἱ., π 220. 

1χνὲ 442. Αὐτίκα κηρύκεσσι, κ. τ. Δ. Οὐηυν Π1π6 δ0, δεφφ. 
Θῦνον, Ερὶο δηά Ιοηΐο [ῸΥ ἔθυνον, 8 Ρ]ΌΓ. ἱπηροτῖ. ἱπάϊο. δοῖ. 

Ἐσαβ 46. οΓ ϑύνω, “ἰο πιοῦε ταριαϊῳψ ἰο απὰ {το,᾽ ““ἰο τιιδὴ [48ὲ απά 
ιτίοιι5,) “ἰο ἀατέ ἰο απὰ {το.᾽" 

Αἰγίδα, ἀοουβ. βίης. οὗ Αἰγίς, δος, ἡ, “τὲ ΞΕ ρὶ8.) (Οοη- 

ἴχνε 447. 801 ποίθ.)--- ΕὙοῖὴ αἷξ, αἰγός, ὁ, ἡ, “α ροαί,᾽)" ἱ. ε., ἀοσογὰ- 

ἴῃς ἴο ἐῃ6 Ιοσαπά, [Π6 σοαΐ ΑΔ] 1}16α, {πᾶ ΒυοΚΙθα Τυρίτογ. (Οοπβοϊ: 

ποίΐθ.) 
Ἐρίτιμον, ἀσοῦϑ8. 5Βίπρ. ἴδῃ. οἵ ἐρέτιμος, ον, “ ᾿ἰρλῖψ γτίπεα,᾽" “»γε- 
δῖοι.) --α ΕΎΟα ἐριὶ, ᾿πβθραγαῦϊθ ρτθῆχ, “ϑετῳ," “ αὐιιπάαπεῖν," δὰ 
τιμή, “ ναϊμε.᾽" ὃ 

᾿Αγήραον, ἃ6605. βίηρ. ἔδιη. οὗ ἀγήραος, ον, “ μηϊημεποεὰ ὃψ ἀρε,᾿" 
“πρυετ στοισίηρ' οἰὰ ;)) τῆογθ ἔγθαῖυ, “ππάψίηρ,᾽" “ὠπάεεαψίηρ." -- ΕΟἼοῖῃ 
ἀ, ργῖο., ἀπιὰ γῆρας, “ αρε.᾽ 

Θύσανοι, ποπι. ῥα γ. οἵ ϑύσανος, ουὅ, ὁ, ““α ἰα58εἶ.""--ΤΓΤοΙΩ 

ἴαπε 448. ϑύω, ἴτοπι {Π6 1}Ὁ οοηβίδηϊξ τποϊΐοη. 

Ἠερέθονται, 8. φἴυγ. ργ68. ἱπάϊο. (ὑνἱἢ δογίβιϊο ΤΌγ66) οἴ ἠερέθομαι, 

“0 παπρ ισατῖπρ᾽ ἴπ αἱτ,᾽) “ἰο τσαῦτε ἴπ αἷγ.") ΤῊΪΒ᾽ υϑυὺ 8 σΘΠΟΥΔΙΥ͂ 
Τορσαγάθα ἃ5 ἃ ραββδίνθ οὁη6, Ὀὰϊ σϑυΐδί ΠΥ, ΠΘΥΘ δὲ Ἰθαϑβί, 18 ἴ0ο ὉΘ τϑ- 
δατα θὰ 85 τηϊ 16 ἰπ (8 ἴογοθ. ΤῈ 18 ΟἹΪΥ ΤΟ Πα, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ͂, ἱπ 1ῃ6 3 

ΡΘΙΒ. ΡΙΌΓ. ΟΥ̓ Π6 ργ68. δηὰ ἱπηροσί., πὰ 15, ἱπ ἴδεΐ, ἃ Ἰθρησιῃθποὰ Ἐρὶο 

ἔοττη οὗ ἀεέρομαι. 
᾿Εὐπλεκέες, ποτη. ΡΪυγ. τηᾶ5ο. οὔ ἐῦπλεκής, ἔς, “ τοεϊϊ-ἐιοὶεί- 

[πνε 449. κά," ἀπὰ Ἐρίο δηὰ Ιοπίο ἕο εὐπλεκεῖς, ἴτοτα εὐπλεκής, ἐς 
- τοι εὖ δπηὰ πλέκω. 

Ἑκατόμθοιος, ποτη. βἰπρ. τη850. οὗ ἑκατόμδοιος, ον, “ οὔ (κε ναῖμε οὗ 
α ἀμπάγεά οχεη,᾽" “ τοοτίλ α λμπάγεά οχεη.᾽" -ΕἼτοι ἑκατόν ἀπὰ βοῦς. 

Παιφάσσουσα, ποτη. 5ἷηρ. ἔδιῃ. ργ65. ρᾶτί. δοῖ. οὔ παιφάοσω 
ἴμνε 460. οι νο ἰροῖ βετοεῖψ ατοιπά,᾽ “ ἐφ ἰροῖς τοί άϊῃ,"» “1ο δίατα τοἱϊάϊν 

.[λκε 439. 

11νε 440, 

΄ 
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Βοοκ Ὡ. Ιέπε 450-458. 
αδοιι ." Ατποηρ ἰδίου ὙΥ 6Γ5, ἱπ σθπΈΓΆ], “ ἐο σι τοὶ αν αδοιιὶ,᾽ “" τσ 
τιδὶ.. --πῷ γτϑαπρ!οαἰθα ἔοττα τοῖα ΦΑ--, φαίνω. 

Διέσσυτο, 8 5βῖηρ. ΒΥποοραῖθα 2. Δού. τηϊά. οὗ διασεύομαι, “ἐο πιοῦέ 

ταρίάϊψ ἐμτοισλ,᾽." “ἰο ταδὶ, ἰλτοιρσὴ ;"  ΔΟΥ. τηϊά. διεσσύμην, ὅχο.--- 

ἙΊΟΙη διά πα σεύω, “ἐο ριὲ ἵπίο φινμίοῖ πιοίζοτ," “ἰο ἀτῖσε :" ἴῃ 1ῃ68 
τηΐ 416, ““ 20 ριιὲ οπε᾿5 5 εἰ ἵπίο φιιϊοῖς πιοίϊοη,᾽" “10 τιιδῖι,᾽ ὅχο. 

᾿Οτρύνουσα, ποῖῃ. 5ἴηξ. ἴδῃ. ΡΓ65. ρασί. δοΐ. οὗ ὀτρύνω, “ο 
ἴχνε 461. ὩΥΡῸ,," “0 τοιι86,᾽" “10 δε εὖ," ὅχο.  αϊ. ὀτρύνῶ : ἵ δογ. 

ὦτρῦνα.----οΘίϊο4] σϑ Ὁ. 
Σθένος, ἀφοῦ. Βίησ. οὗ σθένος, εος, τό, “ δἰγεπρέϊ,᾽" “ πιῖρἢι." ΟΠΙΘΗ͂Υ 

ΡοΘΙΙοΔ]. ' 
Ὦρσεν. Οοπβαϊέ ΒΟΟΙ ἱ., 11π6 10. 

"Αλλήκτον, δροῦβ. βίηρσ. πϑαΐ. οὗ ἄλληκτος, ον, φοθίϊο ἴθ τ 

ἄληκτος, ον, “ τπιπεεαδῖηρ,,") “ ᾿ποεδβαπί." 'ΤὮΒ ΌΓΠΣ ἄλληκ. 

τὸν 15 ὮΘΙΘ υϑρᾷ δάνθυθ!!]γ, ““ποεαδίηρσῖψ," “τὐϊέμοιιί οεαϑῖης,.""- 
ΕἼΟΙῚ ἀ, »γῖυ., ἀπ λήγω, ““ἐο εεα56.᾽" 

11νῈ 458. ἼἌΔφαρ. Οὐοπδαϊῦ ὈΟΟΚ 1., π6 849. 
Τλαφυρῇσι, Ἑὶς ἀπα Ιοηΐο (ὉΥ γλαφυραῖς, Ττοτα γλαύῤνρος 

ά, ὄν, ““ ποϊίοιν." ΟὐΟηβΠΐ ΠΠπ6 88. 

᾿Αἴδηλον, ποΙη. βίηρ. πρυΐ. οὗ ἀΐδηλος, ον, “Ἰποϊδιδίε,," δηᾶ 

{Π6η “ ἀοδίγιοίϊοο." (Οοηβαϊν ποίθ.)---ΕἼοτα ἀ, ρτῖν., ἀπά 

[“νΝὲῈ 452. 

11 νῈ 454. 

11νὲ 455. 

ἰδεῖν. 

᾿Ἐπιφλέγει, 8 βίηρ. ργ65. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἐπιφλέγω, ““ἐο σοπδιηιε ;)" [αΐ. 
ἐπιφλέξω.----ἘἼΟΙα ἐπί ἀῃα φλέγω, “ἐο διιτη τι." 

Ασπετον, ἀ6ο08. βίηρ. ἕδη. οἵ ἄσπετος, ον, “ ἱπιηιοη86.,) ΤἼίΘΓΔΙΪΥ, 

“μηδρεακαῦίε,. “ ππιμἐοταδὶε ;" ἸΘΠ6Θ, ἴῃ ΗοΙΊΘΥ δηὰ Ηρβίοα, ΓΠΟΒ1]Υ 

ἴπ {Π6 56η58 οὗἁὨ “ἰὐδρεακαδίψ φγεαί," “ ἐπιπιεηδε,᾿" “ταδί. ----Τοίὰ ἀ, 
»Υῖυ., ἀπ εἰπεῖν. 

Οὔρεος, Ἐς δηᾶ Ιοηὶς [ὉΓ ὄρεος, ἴγοτη οὖρος, εος, τό, ΤῸ 

ὄρος, εος, τό, ““α πιοιπίέαϊη.᾽"-  ΘΥΠΔΡ5 ἴτότη 1ῃ6 516 τοοΐ 

85 ὄρνυμι; ἃΠ4 50, ΒΥ ΟΙΠΥ, “ἀπ ἐδηρ τίδῖη." 
Κορυφῆς, ἙἘρίς πᾷ Ιοηἷς ἴῸΓ κορυφαῖς, ἀαΐ. ρ]υγ. οἵ κορυφή, ἧς, ἡ, 

“ᾳ βιιπιηιὶ,᾽" ““α ἰ0}.᾽" 

“Ἕκαθεν, δᾶνοτῦ, ““οηι αὔατ.""--- ΕἼ ἑκάς, “ αἰατ.᾽" 

Αὐγή, ἧς, ἦν, “ΠρΙΙ,,) “ἐρίατε," ὅτο.---Ῥ μα ρ85. ΠῸΠῚ {Π6 58Π16 ΤΟΟΙ. 

85 ἴΠ6 1,ατη οο-πῖι5, ἙΘΥπΊδη αἰρ- 6, Θ'ΔΏΒΟΥΙ ἐζο, “ ἴο 568." 

Τανε 457. Θεσπεσίοιο. ΟὐΟπΒυ]: ὈΟΟΚ 1., 11Π6 591. 

Αἴγλη, ης, ἧ, “α ὑνιαηποο,᾽)") “ἃ οἰϊοτίησ." --Ἀξκίῃ ἴο λάω, 

ἀγλαός : γλαύσσω, γλαυκός : γλήνη : λεύσσω, λευκός. 
Παμφανόωσα, ἙΡὶς ΙΘησιποηθα [ὈΥΠῚ (ὉΓ παμφανῶσα, ἃ5 ἴΐ ἵΓΟΙη 

παμφανάω, οἵ ΜὨΪΟΙ, ΒΟΥΘΥΘΙ, πὸ ΟἴΠΘΙ ἔοττωβ θυ: παμφανόων ἁγνὰ 

11νε 456. 

ἴχνὲ 458. 
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ἐ Βοοΐζ ἃ. Τήπε 458-462. 

παμφανόωσα ΟΟΟΌΥ, “ αἰϊ-τεβρίεπάεπι," “ αἰϊ- δεαπιῖηρ."-- ΕὙΟ παμ- 
φαίνω, ““ἰο δλῖπε ὑτὶρ λιν ;)") ἀπά οὔβογυθ {πὶ παμφαίνω ἰἰ56 1 8 ποῖ 
ἀογίν θα ἔγοπι πᾶν ἃπὰ φαένω, νν ἢ οἢ νγου]ὰ 06 ἀσαΐηϑί 81} ἃπδίοσυ, Ὀὰϊ 
15 ἃ ροδῖϊο ἴοττη οὗ φαίνω, 5: ΓΘησίΠσποα ΕΥ̓͂ τοἀ ρ!οαίίοη, Κ παιπάλ- 
λω (τοπ] πάλλω : παφλάζω ἴτοπη φλάζω : παιφάσσω ἴτοτῃ φάω, ὅτο. 

ἯἾκεν. Οοηβοϊὶ ὈΟΟΚ ὶ., ᾿ἶἰπ6 317. 

Πετεηνῶν, 56ῃ. ΡΙυτ. οὗὁ πετεηνός, ἤ, ὄν, Ἐρὶς Ἰδησιμαηρὰ 

ἴανε 459. ύγτΩ (Ὁγ πετηνός, “ αὐΐε ο ἢν," ὮΘΠΟΘ “τοὶηρεὰ,᾽" “Πγίηρ,᾽" 
ἃ γϑαᾳαθηΐὶ δριπϑΐῖ, ἰπ Ἠουηθυ, οἵ ὑϊγάβ 'π σΘΠΗΘΓΔΙ.---ΕἼ ΟΠ πέτομαι, 

σι ψ οὐ ν ἑτς 
Χηνῶν, 56ῃ. ΡΙΌΓ. οὗ χήν, χηνός, ὁ, ἡ, “α ραπάᾶεν,," “ἃ 

ἴχινε 460. τροϑε,)} 80 παπηδὰ ἔγοπι [18 νγίᾷθ ὉΠ].-- ῬΙΟΘΔΒΙΥ ἕτοῖὰ ΧΑ-, 
χαίνω, “ἰο ραρε." ΜΙ τΠ6 οτῖς χάν σοτηραγθ 1Π6 ϑηβογίί λαηδα, 
Εοτγηδη σαπβ, ἘΠΡ] 5 σαπάετ, 1ιαἰϊη ἀπϑεγ, ἕο. 'ΓὮῺΘ π ἰβ ἀτορρϑὰ 
ἴῃ 1Πη6 Ῥαεγβίδῃ ζαψ ἃῃὰ ϑοδηαίπανίαη ρααβ, ἃ8 Ὑ611] 88 Ἐπρ δα 
δοοϑδε. 

Τεράνων, σ6ῃ. ΡΙαγ. οὗ γέρανος, ουὅ, ἡ, ἸαΐΘΥ 4150 ὁ, “α ἐγαπε.᾽" 

Κύκνων, σθη. ΡΪυγ. οἵ κύκνος, ου, ὁ, “α δισαη.᾽ 

Δουλιχοδείρων, σ6ῃ. ΡΙ0Γ. οἵ δουλιχόδειρος, ον, Ἐρίο ἀπὰ Ιοηΐσ [0] 
δολιχόδειρος, ον, "ἰοπρ-πεοκεά.""---ΕἸοΙὴ δολιχός, “ ἰοπρ," δηᾷ δειρή, 

“δε πεοῖ.᾽" 

᾿Ασίῳ, ἃαῖ. 5Βίησ. οἵ "Ασιος, α, ον, “ Αδἴαη." (Οοηβυὶ 

ποίθ.) 

Λειμῶνι, ἀαΐ. βίης. οὗ λειμών, ὥνος, ὁ, “α πιεαᾶ,᾽ ““ἀαἣῷ πιοῖδί ΟΥ̓ 

σταβϑυ ρίαεε.᾽"--- ΤΓΟΌΔΌΙΥ ἵγομη λείδω, “το Ῥοιιτ (οτιλ,᾽" “1ο ἤοιυ,," ἃ8 
σεμνός ἴτοτη σέδω. 

Καῦστρίου, σθῃ. βίη. οἵ Καύστριος, ου, ὁ, Ἑρὶο ἴογ Κάδστρος, ου, ὅ, 

“6 Οαξϑίεν,)" ἃ ΥἱνΘΥ οὗ Ιοηΐδ, γἰβὶπσ ἴῃ Γγάϊΐα, ἀπὰ ϑιηρίγίησ ἰηΐο 

108 568 πθᾶὺ Ἐρῃῇθβυβ. ΝϑΑΥ [15 τηουτἢ νγὰβ 106 Αϑίδη τηθδάουν. 

(Οοπβαὶὶ ποίθ.) 

"Ῥέεθρα, ἀοου5. ΡΙυγ. οἵ ῥέεθρον, ου, τό, Ἑρὶς πὰ Ιοηΐς ἴοτ ῥεῖθρον. 

ου, τό, “" α δίγεαπι,᾽" ““α ΤίΌΕΤΥ ;) ἴῃ 106 ΡΙΌΓΑΙ, “τοαίεγ8.""--- ΕὙοτῚ ῥέω, 

“10 ἤσιο.᾽ 
Ποτῶνται, 8 Ρ]ΌΓ. ρΡτ65. ἰπάϊο. οἵ ποτάομαι, Ἐρὶς δπὰ Αἰξΐν 

ἱμπα 462. ύγτη ἴοτ πέτομαι, “ο ΠῊ,᾽ “ἰο δά ση (λέ τοῖπᾳ ν᾽ ἴαϊ. ποτή. 
σομαι : Ῥετΐ. πεπότημαι.---Ἰῃ ἘΡῚδ νγθ αἰ5ο ἥηὰ ποτέομαι. 

ἈΑγαλλόμενα, ποτη. ΡΪΌΓ. πουξ. ΡΓ65. Ρᾶτί. τηϊά. οἵ ἀγάλλω, “ ἐο πιαζε 
«“ἰοτίοι,᾽" “ 1ο ρἰοτίῳ,᾽" “ἰο κοποτ ;᾽ ἴαϊ. ἀγαλῶ : 1 δοΥ. ἤγηλα. Τη [86 
τοΐ 16, ἀγάλλομαι, “ἰο γ»τίάε οπεῖς 85εἰ Γ ἐπ,᾽" “το ἐπιΐι," “ἰο τελοῖοε:"" 
ΤῊ τηϊάἀ]6 ἴ5 ποΐ θα πὰ Ὀογοπᾶ (86 ρτοβθηΐ δηὰ ἱγτηροσίδοϊς ; ἂπὰ 186 
δοίγ9 ἰβ ποῖ δ  θγ ἰμδη ἴΠ6 ἃ568 οἵ Ῥίπάδτ.---ΟΟἸΠΠΙΟΏΪΥ, Ὀὰΐ ΘΙΤΌΏΘ. 

11νῈ 401. 
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᾿ Βοιὰλ ἃ. 1ῖπὸ 4θ2-471. 

Οὐβὶγ, ἀδγνϑᾶ ἔγογη ἄγαν ἀπά ἅλλοωαι.---ΑΚίη, δοοογαϊηρ ἰο Ὠεράρεν 
εἴη, ἴο γελάω 

Κλαγγηδόν, ἀν ΥΌ, “ τσὴ α ἰοιὰ ποῖδε,᾽" “τοιίἢ α εἱαηρ ΟΥ̓ 
" οἰαπιοτ."--- ΕὙότη κλαγγή, “ α οἴαπρ,᾽)" “α εἰαπιοτ," ὅχο., ἀπὰ 

115 ακίῃ τὸ κλάζω, (υϊ. κλάγξω. 

Σμαοαγεῖ. ΟὈΙΏΡΑΓΙΒ ᾿ἰπ6 210. 
Πεδίον, δοουβ. βίησ. οὗ πεδίον, ου, τό, “α »ἱαϊη,"" “αι, 
ορεη Ἄεουπίτυ,᾽" ἕα.. 

Προχέοντο, Ἑϊρία δπά Ιοπὶο [ῸΓ προεχοῦντο, 8 ΡΙΌΓ. ᾿τηροτί. Ἰπάϊο. 

τὐἱᾶ. οὗἉ προχέω, “ ἰο Ῥομτ [οτίὶ, ς᾽" Ταϊ. προχεύσω ..--- ἘΊοτα πρό ἀπά χέω. 

Σκαιιάνδρι-"". ἈσΟ.5. Βίησ. πααΐ. οἵ Σκαμάνδριος, ἡ, ον, “ δεατιαη- 

ἀτίαη,᾽" “ ἰψῖπρ' αἰοηρ ἐνε ϑεαπιαηάετν.᾽" ““τσαϊετεά ὃψ (ἐς δοατηαπάετ."-᾿ 

Ετοῖὴ Σκάμανδρος, “ἐπε δοαπιαπάεγ,," ἃ ΤΙΥΘΙ οἵ ΤΙοαβ. (Οοπβαὶῖ 

Ποίθ.) 

. Χθών. ΟὈΟηΒΌΪ ΠΟΟΚ 1.. Π1π6 88. 

Κονάθδιζε, Ερὶο ἀπηὰ Ἰοηῖς (0γ ἐκονάθδιζε, 8 5βίησ. ἱτηροτί. 1ἢ- 

ἀϊο. δοΐ. οὗ κοναδίζω, “ ἐο τεδοιπᾶ : αἱ. κοναδίσω. Ῥοεῖϊα 

ΤΌΓΠΙ ΤΟΥ κοναθέω. ἀπ 115 “ΤῸΠὶ κόναδος, “ α τεξοιιπάϊηρ,᾽) “τἱπρίπρ,᾽"" 

ὅἄχο. Οὐοπβυϊί Ππ6 394. 

1χνε 467. Ἔσταν. Οὐπβυῦ ὈΟΟΚ ἱ.. Πἰπ6 535. 

᾿Ανθεμόεντι, ἀαΐῖ. βίην. τηᾶ50. οὗ ἀνθεμόεις, ὄεσσα, ὅεν, ““ βοισετῳ,᾽» 

“ἐ δίοοπιῖπρ."--- ΕΥότη ἄνθεμον. ““α ἢοισετ,᾽" πα 115 ἔγοση ἀνθέω. 
Μυιάων. Ἐρὶς ἀπά Ιοπὶς [ῸΓ μυιῶν, σ6η. Ρῥ]υγ. οἵ μυξα, ας, ἧ, 

“ᾳ ἢν." ---ΟΟτὴραᾶτθ 1ῃ6 1ναἰϊη πιδοα, ϑαηβουὶν πιαζοῖκα, 
Οατηδῃ πιΐοζε, ἘΠ] ]Βἢ πεσε. 

᾿Αδινάων, Ἐρὶς «ηὰ Ιοπῖὶς [ῸὉΓ ἀδινῶν, σαῃ. ρυγ. οὗἉ ἀδινός, ἥ, ὅν, 

“ἐἠπιοκὶν βισατηιῖηρ,᾽ “ ογοισάεά,᾽" “ ἐπγτοπρεά." ἨἘἈδάϊοδὶ βισπίποδίίοη, 
“ οἷοξε,," “{ἀτικ. (Βιιίϊπαπη, 1,Ἔπὶὶ., 8. Ὁ.)--- ΕὙοτὴ ἄδην, “ἐο οπε᾽ 5 
1" { ἐποιρὶ."" 

Σταθμόν, ἀςου8. Βιηρ οὗ σταθμός, οὔ, ὃ, ““α »εη,᾽" ““α ζοϊά,᾽" 
“ἐᾷ βἰαπάϊηρ »ίαοε ;᾽ 8ἃ5 5ΠΘΙΓΘΙ ΤΟΥ τῆθῃ δηὰ δηϊπ18]5, ὅσο. 

-Ἐτοι ἕστημι. 
Ποιμνήϊον, Ἐρὶο ἃπά ΙΟηΐς ΓῸΓ ἃ Βῃρροββθὰ ζΌ τη ποιμνεῖον, ΘΟΟΊΣ8. 

βίηρ. τηᾶ56. οὗ ποιμνήϊος, ἡ, ον, “ ΟΥ̓́ΟΥ δεϊοηρὶπρ ἰο α βἠερπετά,᾽" ἄχε., 

[ὉΓ ποιμνεῖος, α, ον.---ΕἼΟΙῚ ποίμνη, “α ἐεγά οὗ εαἰεϊς,᾽ ““α Ποοῖ οἵ 
δ᾿ιεερ." 

Ἠλάσκουσιν, 8 ῬΙΌΓ. ΡΓ68. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἠλάσκω, ἘρΡὶς ἔοττη οὗ ἀλάο- 

μαι, ““1ο ᾿τραπιάετ,᾽ “ἰο δίγαψ. ὁ Ὁ 

Εἰαρινῇ, Ἐρὶς ἴογ ἐαρινῇ, ἴτοτῃ εἰαρινός, ἥ, ὅν, Ἐρὶς δηὰᾶ 
Ιοηὶς [ῸΓ ἐαρινός, ἥ, ὄν, ΤἈΥΘΙΥ ὅς, ὄν, “ οὗ δρτῖπρ,᾽" “τὲτ- 

μαὶ."-- ΕἸ εἴαρ, ἘΡὶΟ ἴῸΓ ἔαρ, “ἐλε δρτίης.᾽" 

1χνε 403 

[χνε 465. 

Τινε 466. 

1χκε 469. 

1.χπε 470. 

[μνε 47|. 
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Βοοῖ ῷ. ζήηπε 4171-ΑἼϑ. 
Γλάγος, εος, τό, “ τιῖϊκ,᾽" Ῥοθιίίο ἴοστη (0Υ γάλα, “πιϊκ."» 

Ἄγγεα, Δ6ου8. ΡΙΌΓ. οἵ ἄγγος, εος, τό, “ α υε55εῖ,᾽" “α ραϊϊ." 
Δεύει, 8 πᾳ. ΡΓΘ8. ἱπάϊο. δοΐῖ. οἵ δεύω, “ἐο ΙΔ" υυϊτὰ Πἰφαϊά ; {αι. 

δεύσω. ἩΙΠΟΥ 0.565 ΟΠΙΥ͂ 1Π6 ρΓΘ5θηΐ δηά ἱτηρογίθοιϊ δοέ, δηὰ ρΆ58.-- 
ΑΚίῃ ἴο διαίνω, νι νυ οι οοτήραγθ δέφω, ἀπὰ {η6 ἘΠ ρ] 5} “ ἄξιο, " 
"ὁ δεάειο.᾽" “ 

ἽἼσταντο, 8 ρΙατ. ἱτηρογί. ἱπαΐο. πιά. οὗ ἔστημι, “ἰο ρίασε :"" 
[κα 478. τη 16, ““ἐο ρίαεσε οπε᾿ 5 δεῖ," “ἰο δίαπά." 

Διαῤῥαῖσαι, 1 δογ. ἱπῆῃ. δοί. οἵ διαῤῥαίω, “ το ὅτεακ ἰἀγομρὴ.᾽"" (Ορη: 

8}: ποίθ.)---ΕἼομη διά δῃὰ ῥαίω, “ἐο ὑτγεαῖ;,᾽" “ ἰο δηιαβὴ,᾽" “το δἰΐοεν," 

“ΜΒ ΐοΝ 18 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ακίῃ τὸ ὀήγνυμι. 
Μεμαῶτες, ΠΟΙ. ΡΥ. τηᾶ80. ρογῖ. ρατί. οὔ μάω. Οοηβοϊ! ὈΟῸΚ 1, 

Πη6 590. 

Αἰπόλια, ἀοουδ. Ρ]αγ. οἵ αἰπόλιον, ουὅ, τό, " α ἤοοῖς οὔ φοαί8.᾽" 
- το αἰπόλος, “α φοαίμετα,᾽" δηὰ {18 ἴγοιη αἷξ, “ἃ 

ξοαὶ,᾽)" δηὰ πολέω, “ἰο σὸ τοιπά αδοι,᾽" “ἰο ἐεπά.᾽" 

Πλατέα, ἀρσουδβ. Ρἷυγ. πουΐ. οὗ πλατύς, εἴα, ὕ, “ ὑγοαᾶ,᾽" “σἱάε 

βρτεαά.""---ΤῚοιηραγθ αδυμηδη ρίαἰἐ, ἘΠ Ρ] 5}} αὶ, πο ρίαίε, ἄκο. 
Αἰγῶν. Οοπβαϊξ ὈΟΟΚ ὶ., ᾿ἰη6 41. 
Αἰπόλοι, ποτὰ. ρίυγ. οἵ αἰπόλος, ουὅ, ὃ, "“α σοαίἠενὰ."" Οὔδοτνθ ἰδὲ 

αἰπόλος 15 ἴοΥ αἰγοπόλος, ἴτοιη αἷξ, “α φοαὶ,᾽" ἃἀηὰ πολέω, “το σοὸ τοιιπὰ 

αδοιιὶ,)) ““ἰο ἱεπά.᾽" 

[πνε 475. Ῥεῖα, Ἑρίὶο ἴοζ ῥέα, ἀνουὺ δββίσηβὰ ἴὸ ῥάδιος, “ εαϑὶϊψ ἡ 

Διακρίνωσιν, 8. ῬΙ0Υ. ᾿ΓΘΒ. 580]. οἵ διακρίνω, “10 δεραταίε.""---Οὐ- 

ΒΕΤΥΘ ἱπᾶΐ τΠ6 50] πον 8 ὮΘγΘ ἰπά σαῖθβ, ποῖ δη δοίίοη τϑϑ}}ν ἰα κί ΠΩ͂ 
ὙΡΙ466 δἵ 1η6 {ἰπη6, Ὀὰϊ ΒοΙη6 της, [86 δοίιδ] οσσύττοησθ οὗ νυ Βΐοἢ ἰ5 

ΒΙΧΟΏΣΙΥ Θχρθοϊθά. 

Νομῷ, ἀαϊ. βίηρ. οὗ νομός, οὔ, ὁ, “α »αυίιιτε." -- ΕἼΤοτ νέμω, “ἰο 

ταϑδίμγε." 
Μιγέωσιν, Ἐρὶς δηὰ Ιοηὶς ἴογ μέγωσιν, 8 ΡΙΌΓ. 2 ΔΟΥ. 500]. Ρ858. ΟἹ 

μίσγω, “ ἰο πιϊηρίε.᾽" ἨοτΏΘΥ ἀπά Ἡδτγοάοίυ8, [ῸΓ [ῃ6 ργθβθηΐ μέγνυμ., 
μίγνυμαι, αἰ νᾶ Υ5 088 μίσγω, μίσγομαι, ΜΥΪΟἢ 8130 ΟΟΟῸΓ ἴῃ Αἰεὶο : ας 
μίξω : Ταῖ. τηϊά. μέξομαι : 2: δογ. ρ485. ἐμΐγην. 

Διεκόσμεον, Ε!ρὶς ἃπὰ Ιοπὶς [ὉΓ διεκόσμουν, 8 ῬΙΌΓ. ἱπηρθιζ. 

μῖνε 476. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ διακοσμέω, “ἰο πιαταλαὶ,᾽" “ἰο ἀγταησα ἴη 

Τ1ανῈ 414. 

οτετ.᾽" 

1͵1νε 477. Ὑσμίνηνδε, αἀνοτῦ, “ ἐο ὰε βρλι." Οὐοπβυὶέ "πο 40. 

11νῈ 478. Ἴκελος, ἡ, ον, ἘΡὶς ἴογ εἴκελος, ἡ, ον, "ἰἰκε,᾽" “ τεδεπιδίϊηρ.᾽ 

Τερπικεραύνῳ. Οὐοηβυὶξ θΟΟΚ ἱ., ᾿ἰπ6 419. 
[᾿νε 479. "Αρεῖ, ἀαϊ. βίησ. οὗὁ“Δρης, δῇ. εος, ὁ, “ Μαγε.᾿" 

Ζώνῃν, δοουβ. βίης. οὗ, ζώνη, ἧς, ἡ, “α δεῖ..." (σοηϑυϊὲ πσίφ.) 
[ΠῚ 



680 ΒΟΜΕΒΙΟ ΘΙ ΟΒΘΑΒΥ͂. 

Βοοῖ: . [μπὲ 480-490. : 
1λκε 480. ᾿Αγέλῃφι, Ἐρίε ἀαίίνα βίῃσαϊατ οὗ ἀγέλη, ἡς, ἦ, “ἃ λετα." 
Ἔξοχος. Οὐηβυὶ Πἰπ6 188. 

Ἔπλετο, 8 5ίηρ. ᾿τηρεσῖ. ἰπᾶϊο. οὗἩ πέλομαι, “ ἐο δε." ΟὐΟπβυὶξ θΟΟΚ 
᾿ς, ̓ ἰη65 2384, 418, ἀηὰ ποΐθ οἡ {Π15 1δϑί. 

πον ἜΣ, Ἐρὶς δηᾶ Ιοῃηΐο 0 βουσί, ἀαΐ. ΡΙαγ. οἵ βοῦς, βοός, 

᾿Αγρομένῃσιν, ἘΡΙΟ ἀηᾶ ΙΟηΐσ ῸΓ ἀγρομέναις, ἀαϊ. ΡΙυγ. ἔδτη. οὗ 
ἀγρόμενος, Ξυποοραίαα ΡὈΥ65. ραΓΐ. Ρᾶ38. οὗ ἀγείρω, ““ἰο α55επιδίε,᾽" ΤῸΥ 
ἀγειρόμενος, ὅτα. ᾿ 

Ἐκπρεπέα, Ἐὶςο δῃᾷ Ιοπΐο [ῸΓ ἐκπρεπῆ, ΔΟΟΌ5. 5ἰης. Ιη856. - 
οὗ ἐκπρεπής, ἕς, “ ἀϊξεϊηρσιῖεπεά."--- ΕἼότη ἐκ ἀπὰ πρέπω. 

Ἡρώεσσιν, ἘΡΙΟ πᾶ Ιοηΐς ῸΓ ἥρωσιν, ἀαΐ. Ρ]ΌΓ. οὗ ἥρως, “α ἐετο.᾽ 

Οοηβαϊ ὈΟΟΚ ἱὶ., 11πθ 4. 

Ἔσπετε, ἘΡὶο ᾿τηρϑσδέϊνϑ οἵ εἰπεῖν, ἴΟΥ εἴπατε, Ὦ ΡΙΌΤ. 1 807.» 

{πε 484. ΟΟΟΌΓΓΩσ ΤΟΣ Εἰ Γη65 ἰἴπῃ ΗΟΠΊΘΓ, Ὀαΐ ΟΠΙΥ ἴῃ {π6 ΠΙαα, ἃρα 

ἴῃ 188 Ρῆγαβθ ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι. 
Μοῦσαι. Οοπβαὶξ ὈΟΟΙ ἱ., ἰπ6 604. 

᾿Ολύμπια δώματα. ΟΟπΒΌΪ: ὈΟΟΚ ἱ., 11π6 18. 
Πάρεστε, Ὦ ῬίΕΥ. ΡΓ65. ἱπάϊς. οὗ πάρειμι, “ἐο δὲ γτεξεπὲ ;" 

Τάχα 480: εἀκδεύερούαςι ." Ἔ 

Ἴστε, Ὁ Ρἷυτ., το οἷδα. Οομβοὶ Απίλοη᾿5 ἐπίατρεά Οτεεῖ Οταπι- 
γιατ, Ὁ. 978. 

Κλέος, ἀσοῦδβ. βίηρ. οὗ κλέος, τό, “ τεροτί,᾽" ““τωπιον."-πνο 

οᾶ565 δχοθρί {Π6 ποῖ. δηᾶ δοοῦβ. βίηρ. δπᾶ μ]υγ. Ξρθῖὴ ἴοὸ 

1 ΝῈ 483. 

1χνὲ 486. 

ΘΟΟΘΌΓ. 
Οἷον, ἀοουβ. βίη. πϑαΐ. οὗὨ οἷος, ἡ, ον, “ αἰοπε.".--ΑΑΚίῃ ἴο ἴος, ἔα, 

ΒΔΓ 85 εἷς, μία ; 4150 ἴο {Π6 Τ,αἴ]π ππιιδ, [Π6 οἹα ἔοττῃ οἵ ὑγῃῖοι νγ85 

οἴπιιξ. ᾿ 

Ἴδμεν. Οοηβαϊέ ΟΟΚ 1., 1πη6 124. 
1χπε 487. Κοίρανοι. Οοηβαϊὲ 11η6 304. 

Πληθύν, δοουῦβ. βίηρσ οὗ πληθύς, ὕος, ἡ, ἘΡὶς ἀηᾶ Ιοηΐο ἴον 

ἴανε 488. πλῆθος, εος, τό, “ τὴε πιιϊεϊμάε,᾽) “ἰλε τιαῖπ δοάν.᾽" 

Μυθήσομαι, 1 ζαΐ. Ἰηᾶϊο. οὗἩἍ 16 τη ἀ]6 ἀδροπθηΐ μυθέομαι, “ἐο ἐεἶϊ,᾽" 

“10 ἀεείατε;᾽ ζαΐϊ. μυθήσομαι.----ΕἼΟΙῚ μῦθος, ““απῳ ἰπῖπρ ἀεϊἠνετεὰ ὃν 

τοοτὰ ο πιομίῖι,") ἄχο. 
Ὀνομήνω, 1 5'ησ. 1 Δ0Υ. 500]. δοῖ. οἵ ὀνομαίνω, ““ἰο παπιε;" ζαξ. 

ὀνομᾶνῶ : 1 801. ὠνόμηνα.---ΕἼΟΙᾺ ὄνομα, “α παπιε.᾽" 
Εΐεν. Οοηβοϊὶ Πη6 872. 

Αῤῥηκτος, ον, “ποῖ ἰο δὲ δτοζεη.,.--- τοῖα ἀ, Ῥγῖο., ἀπ ῥήγ- 
νυμι, “ἐο ὕτεαζ.᾽" 

Χάλκεσν, τιοτη. β'πς. πϑαξ. οἵ χάλκεος, α, ον, Ἐρὶς ἀπᾶ Ιοηΐδ ἡ, ον, 

ἴχνε 490. 



ΗΟΜΕΒΙΟ ΟἸΟΒΒΑΒΥ Ο0δῚ 

Βοος ἃ. ἴληπε 490-493, Ποοῖ 8. 1ΐης 1--ὃ, 
“ὀγαξεη.᾽""---Ετοῦ χαλκός, “ ὕταδ8 ;)) τ ΟΥΘ 116 ΓΙ Υ, " γοησε." δῆ 

81} θοΟΚ 1., π6 296. 

᾿Ἧτορ. Οὐοηβαϊὶ θΟῸΚ 1., ᾿ἶἰη6 188. 
᾿Ολυμπιάδες, ποτῃ. μ᾽ υγ, οἵ ᾿Ολυμπιάς, ἄδος, ρου ἕδτωι- 

Ὠἷπ6 οἵ ᾿Ολύμπιος, “ Οἰψηιρίαη,᾽" ἄγβι οσσυγτίηρς 85 δι δρὶ- 
ποῖ οὔ 1Π6 Μα865 ἴπ 1{Π6 ργθϑθηΐ ρᾶββᾶψο: αἴογνγαγά, ἰῃ σϑηθγαὶ, “ ἃ 

αιοεί εν οα Οἰψηιριι,᾽"" “ἃ φο(άε585." 

γί ῤμὴ κρέα ΠΟΙ. ΡΙΌΓΑΙ οἵ ϑυγάτηρ. Οοηβοὶς ὕοοῖκ ἰ., {π6 

11ΝῈ 491. 

[1νε 492. 

πρβε νη Ερὶς δῃᾷ Ἰοηὶς [ῸΥ μνήσαιντο, 8 ρΙυτ, 1 δοτῖ. ορί. τηἱᾷ, 
οἵ μιμνήσκω, “ἐο τεπιϊπά 1) ἴῃ 1Π6 τηϊ4ἀ]6, “’ ἐο τεπιΐπιὰ οτιεα δεῖ," “ ἰο 
τεπιεηιδεν,, “10 τεπιεπιδεῦ ἃ ἰπὶπρ αἰοια,᾽" ἱ. Θ., “ἐο τιεηιδδοτι," “ἰο πιαζε 
πιεηίΐοπ οἵ." 

᾿Αρχούς, ἀοουδβ. Ρ]0Γ. οἵ ἀρχός, οὔ, ὁ, “α ἰεαάεν,,)" ““α οὔτι» 
ΒΕ 408. πον; Ἠροιηθὶ αἷοο )οἴη8 ἀρχὸς ἀνήρ. 

ΒΟΟΚ [{Π11. 

Βοσμηθεν, Ἐ!ρὶς οοπίγασίθαἃ ἔοττη [ὉΥ ἐκοσμήθησαν, 8. νἷατ. ᾧ 
ΔΟΥ. Ἰη6ἷο. ρΡᾶ58. Οὗ κοσμέω, “ἰο ἀτταπρε,᾽" “ἰο πιατολαὶ."-- 

ΕΎοΙ κόσμος, “ ογάετ." 

Ἡγεμόνεσσιν, Ἐρίο δηὰ Ιοῃΐσ [ὉΓ ἐγερόσεν, ἀδῖ. Ρἱαγ. οἵ ἡγεμών, 
νος, ὁ, ““α ἰεαάεν.""---ΕἼὙότα ἡγέομαι, “ ἰο ἰε 

Κλαγγῇ, ἀαϊ. δβίησ. οἱ κλαγγή, ἧς, ἐν “4 δε; 

ἴωνε 3. κλάζω, αἰ. κλάγξω, " ἐο πιακε α ἰομὰ ομίοτῳ,"" ἄς. . 
᾿Ενοπῇ, ἀαῖ. βίης. οἵ ἐνοπή, ἧς, ἧ, “α δαιξιίε-ογν ;,) ἴῃ σοπεσαὶ, “ἃ 

οαἰϊ,," “ἃ ετψ."-ἜἸοῖι ἐνέπω. ν 
ν Ἶσαν, Ἐρὶο [ὉΓ ἤεσαν (ἰπιογηηράΐαϊθ ἔὍόττη ἤϊσαν, ΕΡρίΟ δηὰ Ζοηΐο), 3 

Ρίαγ. ἱπηρθγῖ, ἱπάϊο. οἵ εζωε, “ ἐο 0." 
Πέλει, 8 5δίησ. ΡΓ65. ἱπάϊο. οἵ πέλω, ἴογ νοι 1η6 ἀθροπθηΐ 

ἵλπε 8. πέλομαι 18 τηυοῖι ΠΏΟΓΘ ΘΟΙΙΠΊΟΩΙΥ͂ Θπηρίογθά. ΤῊ οτὶφίπαὶ 
τηθδηίΐηρ οἵ {Π6 νϑυὺ 8 ““1ο δὲ ἐπ πιοίϊοη,"" Ὀὰϊ 1818 ΒΘ 65 800 ἴθ 
μαᾶνθ Ὀθθη ᾿οϑβί, ἃ {γδ6θ οὗὨ ἱΐ, Βονγουϑυύ, Ὀδίηρ Τουπὰ πὶ 1Π6 ργοβοπὶ 

Ρᾶββᾶσθ. ΤῊΘ βίρηϊδοαίίοη, μουν ΥΘΊγ, ἰβ ρδὶπ ἴῃ ἴμ6 οοτηρουηᾷ ρᾶγ- 

εἰοῖρ!οβ ἐπιπλόμενος ἃπὰ περιπλόμενος. ΤΊΘ τῆογΘ υ808ὶ τηθδηΐπε 8 
“0ο ὗε ;" Ὀυζ ᾿ξ 15 ἀΒΌΔΙΪΥ ἀἰβεϊηρσυ βηοά ἴτομι εἶνας ἰῃ ἱπηρὶ γίηρς ἃ οοἢ- 
εἰπυδησθ, “ ἐο δε τσοπί ἰο ὃς," ὅχα., ἃπιὰ ἰ8 ἤθποθ οἴθη υβδὰ ἱπ νρεῖμα, 
85 ἰπ 1Π6 ργϑϑθηΐ ἰηϑίδῃσθ. 

Οὐοανόθι, Ἐρὶο ἴὉΓ οὐρανοῦ. (Οοηδβοὶξ ποίθ.) 

1᾿νε ι. 
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Βοοῖ 8. 7πὲ 4-8. . 
Χειμῶνα, ἀοου5. βίης. οὗ χειμών, ὥνος, ὁ, ““α ιοϊπένγψ ϑἔοτπι, ' 

ἴαχε. ὦ τοϊπίγῳ τοεαίλεγ."--- ΕἼΤ χεῖμα, “ τοϊπίεγ.᾽ 
Φύγον, Ἐρὶςο ἀπά Ιοπὶς ἔῸΥ ἔφυγον, 8 ΡΙυτ. 2 ΔΎ. ἰπάϊο. δοί. οἵ φεύγω, 

“ὸ ῆεε ;) Ταΐ. φεύξομαι : Ὡ ΔΎ. ἔφυγον. 

᾿Αθέσφατον, δοοσιβ. 5Βίηρσ. Ιηᾶ56. οὗ ἀθέσφατος, ον, “ἐηιηιθη8ε,᾽"" 

ϑιρᾶδε," ἧς ἐπε τ ἐϑτῖον ἰαγρὲ ΕΣ ἸΠΓΘΥΔΠΥ, “ δεγοπὰ εὐθη αὶ φοᾶ᾽δ ῬοΟΊΟΕΥ 
. ἕο ἐχρτεβ8.᾽ -- ΕἼΌΙῚ ἀ, »γῖυ., ϑεός, ἃπι φατός, ἴτοτα φημί. 

"Ομόρον, δου. Βίηρ. οἵἉ ὄμόρος, ουὅ, ὁ, ““ταῖπι,᾽)) “α ταῖπ-δίογηι,᾽") 658ρ6- 
ΟἸΔΙΥ “ὦ δίογηι οὗ ταῖπ εοἱέΐ, ἐπιιπιάον,," ἃ5 1Ὁ 15 δΙννυ 5 ἴῃ ΗΌΟΠΊΘΓ ἀπ 
Ηδβιοᾶ, θείης 50 αἀἰβεϊηρσιϊβηθα ἔγοιη ὑετός, ἃ σοιητηοη γαίη.---Ροίς 

ΘΟΠΊΡΑΥΘ5 ἴΠ6 ϑδηβοσὶς αὐἦγα, “ ΠῸ065,᾿ “ΤΟ αὖ, ““ δηυᾶ.᾽ (Εἰψηιοὶ 

ρογϑεῖι., 1., 8. 

Πέτονται, 8 ΡΙ0Υ. ΡΥ65. ἱπᾶ 10. οὗἉ 1πΠ6 τηϊ4 416 ἀδροπεηΐί πέτομαι, 

Σάκα δ. τὰ ἰο βργεαά ἐπε ιὐΐηρ5 ἰο ΠΨ,᾽"" ““ἰο τοῖπρ' οπεῖξ σαν," ““ἰο ΠῪ ;" 
ζαΐ. πετήσομαι, ἴπ Αἰτ|6 ΡΓΟΒΘ ἈΒΌΔΙΥ 5Βῃοτίθηθα πτήσομαι :  ΔΟΥ. 
(δυποοραίθα) ἐπτόμην, ὅτο.---ΑΚΙπ ἴο πετάννυμι, ἴῃη6. οΥσΊ ΠΑ] 5 ση]ῆ- 

οαἰίοη Ὀθίηρ ἰῃαΐ οὗἉ “ἐο δργεαά ἐδιε εὐϊη! 5 ἰο Πψ," ἃ5 ἢγβί ρίνϑῃ. 
᾽Ωκεανοῖο, Ἑρὶς ἀπὰ Ιοπὶο Ὁ ᾿ῶκεανοῦ, ἴτογη ᾽Ὡκεανός, οὔ, ὁ, “ Οεε- 

απιι5.᾽" (Οοπηβα ποΐθ.)---ΟΓΟΌΔΟΙΥ ἔγοτη ὠκύς δηᾶὰ νάω, “ἐλε ταρϊά- 

Ποιυυῖπρ." ῬΟΙΊΔΡ5, 8150, ακίη ἰο ᾽ῶγήν, ᾿ΩὩγενός, ᾿Ωγύγης. ΟἸΠΘΙΒ, 

ἢΟΥΥΘΥΘΥ, τᾶ Κα ὠγένιος Θαθϊγαϊθηΐ ἴο παλαιός, ἀπ πθποθ ἀθάιϊορ 

ὠκεανός. (Οοπηδυϊ Απέλοπ᾽ 5 Οἰαβϑδίοαὶ Τλϊοιϊϊοπαγῳ, 5. Ὁ. Οὐσθδπαβ, 

δῦ βη.) , 

Ῥοάων, Ερὶο [ὉΓ ῥοῶν, σ6η.- ΡΙαγ. οἵ ῥοῆ, ἧς, ἧ, “α τίνεγ," ““α 

δίτεαηι,," ““α ἢοοά :, ἴῃ 1Π6 ΡΙΈΓΑΙ, ῥοαΐ, “ πτσαίεγ5.," --ΕὙΌΤα ῥέω, “ἰο 
οι." 

Πυγμαίοισι, Ἐϊρὶς ἀπὰ Ιοηΐο (ῸΓ Πυγμαίοις, ἀαΐ. Ρ]υΓ. τηᾶ56. Οἱ 

ἴσπε θ. Πυγμαῖος, α, ον, “ Ῥυρηιεαη." ἨἩθποΒ ἀνέρες Πυγμαῖοι, “ ἐΐε 

Ῥγροπιψ-πιεη." (Οοπβα ποῖθ.) 
Φόνον" καὶ Κῆρα. Οοπβυῖξ θΟΟΚ 1Ϊ., 1ἰπ6 852. 

Ἠέριαι, ποΙῃ. Ρ]υγ. ἔδιη. οἵ ἠέριος, α, ον, ἘΞρὶο πὰ Ἰοῃΐο ΤῸΓΥ 

ἀέριος, α, ον, “ εατὶψ ἴηι {6 πιογηῖηρ,,) ἃ5. ἱπαϊοαίίηρ {Π6 {ἰτὴ9 

6 η 8}} [Πΐη σβ ἃτΘ γϑὶ νσαρρϑα ἰπ γηϊβί (ἀήρ).---ΕὙοτὴ ἀΐρ, “ πιῖδί,᾽ 

ἄχο., ἃ5 7055 ἢγϑβί υἱσῃ!ν Θχρὶαἰπϑα 1ῃ6 ἴθυη]. Βυϊίτηδηη, ΠΟΥΡΘΥΘΥ, 

ἀογῖν 88 ἰΐ βίγαϊσῃΐ ἔγοτη ἦρι, ““ ἐατὶψ,") ἀπ συπηθοῖβ {μἰβ νυ ἢ ἠώς. 

ἜΡριδα, σου. διηρ. οὗὨ ἔρις, ἐδος, ἧ, “ δἰγὶ{. ἩΙΏΘΥ ἢ ᾶ5 υβυδ!}ῦ 

ἴΩ6 δοσαυβαῖίνα ἔοστη ἔριδα : [Π6 5ίγιοἵ ΤΌΥΠῚ, ΠΟΥ Υ Θυ, ἰ5 ἔρεν. ὙνΒ]Ο ἢ 

6 450 85 ΤὉΌΥ {ἰπη65 πῃ ἴΠ6 Οάγββονυ. 

[χκνε 8. Ἴσαν. Οοηϑαῖὶ Πη6 2. 

Μένεα, δσουβ. Ρ]ΌΓ. οὗ μένος, εος, τό. (Οοηβα]ξ θοΟΚ ἱ., η6 108.) 

ἘΔΙΘΙΥ σσουγηρ ἴῃ 106 ῬΙατα ἴθ Ἡ οπποῦ, αηᾶ ἐῃαξ ΣΩΟΒΕΥ͂ ἴῃ (ἢ 8 

[χνε 7. 



ΠΟΜΕΕΙ͂Ο ΟΓἹΟΒΒΑΒΥ͂. 053 

Βοολ 8. 1ήπὸι 8--ἰθ6. 

ΡὮΓΑΒΘ μένεα πνείοντες, ῬὮΘΥΘ, ΡΟΤΙΔΡ5, [Π ΠΌΓΩΒΕΥ οἵ μένεα (οἸοννῳ 
1ῃαὶ οἵ πνείοντες. 

Πνείοντες, ἘΡὶς ἀπά Ιοπὶς (ὉΓ πνέοντες, ποι. ΡΙΌΓ, Τη856. Ργ68. ρᾶτῖ. 
δοῖ. οὗ πνέω, “ἐο ὀτγεαίλε ;᾽" [αἱ. πνεύσω, πὰ ἸΔίεγ πνεύσομαι, 808} 

πνευσοῦμαι : 1 8ΔΟΥ͂. ἔπνευσα : 1 8ΔΟΓ. Ρᾶ58. ἐπνεύσθην .---ΤῊ9 «οοί 5 
ΠΝΕ-, οὐ ΠΝΥ--, θποθ πνεῦμα, πνόη, ὅκα. : πνέγω 18 ῬΓΟΌΔΌΪΥ δἰκὶπ 

11νῈ 9. Μεμαῶτεςς. ΟὐΟπΒοΪ: ὈΟῸΚ ὶ., Πη6 δ90. 

᾿Αλεξέμεν, Βῃοττοπαὰ ἴτοτῃ ἀλεξέμεναι. Οοηδαϊὲ θοοΚ ἱ,, Πη6 δ90. 
᾿ Κατέχευεν, Ἐρὶς [ὉΓ κατέχεεν, ὃ βἰηρ. 1 δογ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ 

ἴαχε 10. καταχέω, “ἰο Ῥοιτ' ἄοιση ;" [αϊ. καταχεύσω : 1 80. κατέχεα : 
Ἐρὶς κατέχευα.----ΕὙΟΤΩ κατά πὰ χέω, “το Ῥοιτ." Οὔδογυθ {πὲ 186 
ΤΟΥΓῚ5 ἔχευσα, χεῦσαι, οἵ 16 15ὲ δογίβὲ, ἔγοπι 1ῃ6 ζαΐϊ. χεύσω, πον 

δηὰ {Πθη 51}}} φαυοίοα (88, ὉΓ ΘΧΑΙΏρΡΙΘ, ὈΥ Οατπιελαεὶ, ἢ. 309), ἅτ 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ ποῖ ατθθκ. Ηθποθ ΠΟ βυσῇ [ΌΓΠ ἃ8 κατέχευσα οὐρὰς ἴο ὉΘ 
Ἰτηασὶποὰ. ἕ 

᾿ὈΟμέχλην, ἀσουδ. βίηρ. οἵ ὀμίχλη, ἡς, ἦν “α πιῖδί.""---Ἰ)οτ νὰ ὃῪ Ῥοίὲ 

{τόση ἴῃ6 ϑβπβουὶξ πεῖ, “10 ΡΟΌΓ.᾽" 
Ποιμέσιν, ἀαῖ. ρΙυτ. οὗἉ ποιμήν, ἕνος, ὁ, “α δλερλετά."" ὕοη- 

ἴαΝῈ 11. βὰς δοοῖ ἰΙ., {Ππ 10. 
Κλέπτῃ, ἀαΐ. βίπρ. οἵἩ κλέπτης, ου, ὁ, “α ἰλῖε,."- ΙἫἬοτὰ κλέπτω, “το 

«ἰεαὶ,᾽" 10:6 τοοῦ οὔ νυν ΐοἢ 15 ΚΑΛῈ Π-, ΚΑΑΠ--, τ δ ἢ ΔΡΡΘΑΓΒ ἰη κλέπος, 

“ᾳ {πεῖ ; 2 δου. ρᾶ88. κλαπ-ῆναι : 1,αἰΐη εἰερ-ετε : ῬΥΟΌΔΟΙΥ αἰκίῃ ἰὸ 
κρύπτω ἃῃῃὰ καλύπτω. 

᾿Ἐπιλεύσσει, 8 βίης. οἵ ἐπιλεύσσω, ““ἰο ἰοοῖ τὥροπ ΟΥ̓́Θ ἃ 

ἴανκ 12. 5ρ866.᾽--. ΓΕῪὝὙοΙὴ ἐπί δηὰ λεύσσω. 

Λᾶαν. Οοπβοϊξ ὈοΟΚ ἰϊ., π6 319. 
Ἴησιν, 8 βἰηξ. ΡΓ65. ἱπάϊο. δοῖ. οὔ ζημι, “ἐο βεπὰ ;)" ἴαϊ. ἥσω : Ῥοτῖ 

εἶκα. 

ἘΣ χἢ Κονίσαλος, ουὅ, ὁ, “ ἀιιαι,᾽" “α εἰομὰ οἵ ἀπεὶ.᾽"---Ἴοτα κόνις, 
Υ ᾿ ἐἐἀμει,") ῖτῃ νοι σοτηραῦθ 1:6 1,διΐπ οἰπίδ. 
Ὥρνυτο, 8 5ίησ. ἱτηρογῖ, ἱπάϊο. τηϊἀ ἀ]6 οἵ ὄρνυμε, “10 τοῦδε; τυϊ. 

ὄρσω: 1 δογ. ὦρσα.---ἰπ 1Π6 πη 16, ὄρνυμαι, “ἰο τοιι5ε οπε᾽ 5 δεῖ.) “Ἰ6 
τιϑε.  -- τοῖα ἃ τοοῖ ΟΡ.--, ἴζοπι ψῃΐοἢ σΟμ6 αἶβο ὀρούω, ὀρένω, ὄρ- 
θιος, ὄρθρος, 6 1,αἰϊπ ογίοτ, οτίμα, ποτίου, ἄζο. 

’Αελλής, ἔς, “" εὐάψίηρ." -- τοιὴ ἄελλα, “ απ εὐάψ.)" (ΟΟΠΒΌΪ ποίθ.) 

Διέπρησσον, ἙἘρὶς δπὰ Ιοηΐο [ῸΓ διέπρασσον, 8 ΡὶαΓ. ἱπυροτῖ, 

{πΝῈ 14. ὁ ππάϊο. δοῖ. οἵ διαπρήσσω, ἴοΥ διαπράσσω, “ ἰο ἀεεοπιρ ἐπὴ,᾽" “ ἰο 
αεεοοτπρ δὶ α τοις," “Ιο ἰγαυετγβε,᾽" ἴῃ ὙΥ οι 8650 κέλευθον, "“ ἃ τον," 

“ᾷ τοιίε,᾽") 1ῖ8 Βυρροβϑὰ ἴο ὃ6 ἀπάἀογβίοοδ. Ηθποο διέπρησσον πεδίοιο, 
“ἐδλεν ἰγαυεγβεὰ (ὴε γῬίαϊη.᾽" 
αν 10. Προμάχιζεν, Ἐρὶς .- ον ἴογ προεμάχιζεν, 8 δἰπρ. ἴτὰ 

1 



δ84. ΗΠΟΜΕΒΙ͂Ο ΘΙΟΞΞΆΚΥ. 

Βοῦῖ 8. 1άπε 1θ6-20. 

ΡΤ ἱπαϊο. δοί. οἵ προμαχίζω, ““ἰο ἤσίιι ἵπ ξγοηὶ οὐ," “ἰο αἄναπεε ἰδ 
δωίιϊε ἴπ ἤγοπὶ οἱ."---ΕὙοτη πρόμαχος, οὐ, ὃ, ““α ῥοτεπιοδὲ σοπιναίαγιξ.᾽" 
ῬΙΟΡΟΥ͂Υ, 8η δἀ]θοῖῖνο, “Ὁ Ασλεπρ ϑείοτε," “ ̓ Λρλείηρ ἡ ἴηι με τοπί," δηὰ {ῃϊ5 
ἔτομὴ πρό ἀπὰ μάχομαι. 

᾿Αλέξανδρος, ουὅ, ὁ, “Αἰεχαπάεν,᾽)" 1.8 ἀβὰ8] παῖηθ οὐ Ῥατγὶβ ἴῃ 1ῃ6 

1144. Αοσοοτάϊησ το {Π6 Ἰαροπά, 6 ὁδίαϊπϑα 1} 15 ΠΆΠΊΘ, 85 ἃ {1116 οὗὨ 

ΒΟΠΟΥ͂, ΤΌΤ ἢΪ5 {ἘΠ]ονν-Βῃθρμθγάβ οηἡ Μουπὶ 1ἅδ, ᾿ῃ Θοηβθηθθηοβ οὗ 
Ηἰβ οἴθη ἀρίδηαίησ τῃδπὶ ἂπὰ {πεῖγ ἤοοκβ οτι τοῦθεῖβ. Ηδποθ 

᾿Αλέξανδοος τη ΔΠ8 “ ἀεζεπαϊη πιέτι,᾽) ΟΥ̓Κ“ πιαπι- ἀφξοπά ον," ἃπιὰ ΘΟΙΏ65 

ἴτοτὴ ἀλέξω, ““ἰο ἀοζεπάᾶ,᾽"" ἀπὰ ἀνήρ. 

Θεοείϊδής, ἕς, ““ σοάίϊκε : ἴῃ ἩΟΙΓΊΘΓ αἰνγανβ βαϊὰ οὗ ουξϊννασγα [ΌΤΤΩ ; 

5, “ αἀϊνῖπε οὗ [οτηι,᾽" ““ δεαιιέεοιι5 α5 ἐδε σοί," δια Δ} Υ Δρρ] δὰ ἴο 
γοῦηνσ ὮΘΥΟΘΒ, ΒΌΘὮ ἃ5 ῬΑΥΙβ, ΤΙ ΘΔ ΟΠ 5, ζο.---ΕὙοτῃ ϑεός ἀπ εἶδος, 

τε ΚΟΥ ηὶ,᾿ ““ ἀρρεαγαηςε." 
Παρδαλέην, δ6ου5. 5Βίηρ. Οὗ παρδαλέη, ἧς, ἧ, “α ραπίϊιεγ᾽ 

δκῖη." ῬΥΟΡΘΙ͂Υ, δὴ δα]θοΐνθ, μβαυΐηρ δοράν, “α ςΚῖη,᾽" ὑπ- 

ἀογβίοοα.--- ΕὙοΙὴ πάρδαλις, “α ραπίπεν." ---ἰτ 8 ΟἹΘΓ [ΌΓΠι ννα5 πόρ- 
δαλις, νον 15 ΘΥΘΙΥ ννΠΘΥ6 Τουπᾷ ἴῃ ἴπ6 ἰοχὶ οὗ Ἠοιηου, μου Ατὐἱβ- 

ἰδτοῃ 5 ργϑίδγγθα πάρδαλις, ἃπὰ {Πῃ8 πηοάδγηβ ἢᾶνα 50 τε πὰ παρ- 

δαλέη. Ασοοτάϊηρσ ἴο Αρίοῃ δἂπὰ Ἡδβυοῃϊυβ᾽ (1ϊ., Ρ. 1006), πόρδαλις 

τᾶ 1Π6 π|8]6, ἀπ πάρδαλις 116 ἔδΙηδ16. 

Καμπύλα, δοσυβ. ΡΙαΓ. πραΐ. οὗ καμπύλος; ἡ, ον, “ οσὐτοεᾶ."--- ΕἼΤΑ 

κάμπτω, ““ἰο δεπά." 
Δοῦρε, ἘΡὶς πὰ ΙΟΠΪδΘ ΓῸΓ 1Π8 ΤΘΘΊΪΑΥ ἔΌΥτ δόρατε, ἀρου5. 
ἀυ8] οἵ δόρυ, “α 5ρεατ.᾽" (Οοηβαϊ Απιέλοηῖ5 ἐπίατρεά ατεεξ 

Οταηιπιαγ, Ρ. 108.) - 

Κεκορυθμένα, ἜΡϊὶς πᾶ Ἰοηὶς 0Υ κεκορυσμένα, σοὺ. ΡΙαΓ. πϑαΐ. 
ϑοσί. ραγί. ρᾶ855. οἵ κορύσσω, ““ἰο πεαά,᾽ ““ἐο {ἴ ; Γαΐ. κορύξω : Ῥετῇ. 
ρ455: κεκόρυσμαι : Ρατί. κεκορυσμένος.---- ΟΌΒΕΥνΘ ἴΠδὲ κορύσσω 51ΥΙΟΤΙΥ͂ 

Βίση 65. “ὁ Πεῖπι,," “ἰο ζαγηῖβῆ τοιέλ ἃ πεϊπιεῖ." “ΤΏΘΗ, “ἐο πιαΐα 

ογεβίε,᾽ “ἰο Ταῖδε ἰο α ᾿εαή,᾽" ἀπ ὨδΠΟΘ “ ἐο ἀεα," ““ἰο 11}, ὅκα. 

“ἐς Πάλλων, ποπη. 5ϊης. τῆᾶβο. ργθβ. ραᾶσγί. δοῖ. οἵ πάλλω, “ ἐο 

ἴχχε 19. ὀναπά δ)ι,᾽") ““ἰο τοϊεϊὰ ;,) 1 Δογ. ἔπηλα: Ἐρὶς 2 ΔΌΓ. Ραγί. πε- 

πᾶλών, ὅτο.---Πάλλω 15 ΤΙ σ ΠΑΙ͂ ΟἾΪΥ Δ ΠΟίΏΘΓ ἔοτσση οὗ βάλλω, ἀπὰ 

Ὦ6η66 ἴῃ Τδίϊη ρεῖϊο, Ῥαΐρο, ραϊρῖίο, ὅκα. 
Προκαλίζετο, Ἐρὶς ἀπᾶα Ιοπΐο [ῸΥ προεκαλίζετο, 8. 5ἴησ. Ἱπηροτῇ. 1ῃ- 

ἰδ. οὔτμο τη ἀ]6 ἀοροηθηΐ προκαλίζομαι, “τὸ εἠαϊϊεηρε ; ΤΟΥ ἸἸτρΥ- 
ΔΙῚΥ, ““ἐο οαἰΐ {ον ΟΥ̓ οπιε᾽ 5 δεῖ Γ᾽ 1. 6., ἴο τηθϑῖ ὁΠ6᾽5 56}, Ῥσουδιι 
ΟΠΪΥ Τουπᾷ ἴῃ ἴῃ6 ργϑβθηΐ δπᾶ πηροσγίδοϊ. 

᾿Αντίδιον, δοοιβ. βίης. πραΐ. οΥ̓ ἀντίδιος, ἡ, ον, “ ορροδῖηο ;" 

18 Κη δάνθυθίδι!ν, “ αεε ἰο ζαεε."--- ΕὙοτὰ ἀντέ δἀπὰ βιά 

11νῈ 17. 

11νῈ 18. 

ῖμπνε 20. 



Ἔν “πΠπτΣν πρσσ ὦ 

᾿ 

ΒΟΜΈΚΙΟ ΟΙΡΟΒΒΑΚΥ, ὅδ 

Βοοκ 38. μπὲ 30-26. 
Αἰνᾷ, ἀαξ. βίην. ἴδμι. οἵ αἱνός, ἤ, ὄν, "" ἀγεαά[εϊ," “}εαηγμὶ." σοῦ- 

δ] Ὀοοῖς ἱ., Ἰη6 δδ2. 

Δηϊοτῆτι, ἀαΐ. βίης. οἵὨ δηϊοτής, ῆτος, ἡ, “ΠΕλι,," “ ϑαιε1ε,," “ ξοπιδαι." 

--Ετοπὶ δήϊος, Ἐρίο ἀπά Ιοηὶς (ὉΓ δάϊος, “ λοπεῖϊ ες." 

᾿Αρηΐφιλος, ον, “ ἄεατ ἰο Ματα,᾽"" “ [αὐυοτεὰ οὕ (ἦε φοὰ οὕ «ρατ." 
Α Ττραυθηΐ ορίἐπδὲ οὗ ννδυτίογβ ἰῃ Ἠοπηθσ. ΤῈ δοίΐνο εἰκ- 

πἰβοδιίοη, “ἰουῖπρ Ματ5,᾽" 18. ὙΘΥΥ ἀουθε[].---ΕἼοτὰ "Ἄρης, “ Ματ:," 

δηά φίλος, " ἀεαγ.᾽ 

ΤαΝῈ 22. Προπάροιθεν. Οοπδαϊξ ποίθ οἡ ὈΟῸΚ ἰΐ., "ἰπη9 92. 
Ὁμέλου, δ6ῃ. 5Βίηφ. οἵ ὄμξλος, ου, ὁ, “ α ἰἀγοπρ,,") “ (λοῖ ατταν." 'δ6 

θΥπὶ οἴῃ τϑίδυβ ἴὸ ἃ Ὀδηὰ οὐ ὙΥΔΥΓΟΥΒ, ὙΥ ΒΘ ΠΟΥ ἀσγανγῃ ὉΡ ἱπ ΔΓΓΑΥ͂ 

ΟΥ πηϊηρὶοα ἴῃ θδ1116, {Π|6 πιδίέε.----Τλογγθὰ ὈΥ Βοῖηθ 1τῸπὶ ὁμός, ὁμοῦ, 
δηδ ἔλη, ““α δαπὰ οὐ δοάψ ο πιεπ.᾽" 

Μακρά, δοοιι8. ΡΙαγ. πουΐ. οἵ μακρός, ά, όν, “ Ἰοπρ,," ἰΆΚοη δά νθυθ δ!ν. 

Βιδῶντα, 6603. Βίησ. Πη856. ΡΓ68. Ρα͵ΐ. δοῖ. οὗ ΡΉΝ Ρορεῖς οοἹδί- 
οΓδὶ ἴογηι οἵ βαίνω, “ ἰο εἰτίς.᾽" 

Ἐ χάρη, 8 5ἴησ. 2 Δογ. ἰηάϊα. Ρᾶδ8., ν ἢ δοίϊνθ τηθδηίΐηρ, οἵ 
χαίρω, “ἰο τε]οῖσε ;" ἴαΐ. χαιρήσω : ἢ Δ0Υ. ρΡ458. ἐχάρην. 

Κύρσας, ἨΟΠ}. Βίηρ. τη856. 1 ΔΟΥ. ρατί. δοῖ. οἵ κύρω, “το ἰϊσὶμ ρον; 

[αϊ. κύρσω : 1 δοΥ. ἔκυρσα. Ἐδάϊοδὶ] ἔοττη οὗ κυρέω, ὙΘΥΥ ΤατΘ ἰῃ 186 
ΡΓΘβθηξ δοίίνθ, πὰ ομἱΥ ροσίϊο. 

"Ἔλαφον, ἀ6οι8. Βίησ. οὗ ἔλαφος, ου, ὁ, ἡ, “" α δίαρ.᾽" Οοπϑυϊῖ 
{μιν 34. θΟΟΚ ἱ., 'π6 225. 

Κεραόν, ἀοουβ. βίηξ. πη850. οὗἉ κεραός, ά, ὄν, αὐπιὰ ἰδῖοΥ ὅς, ὄν, “ λοτη- 

εἰἷ,. “λοτη-εατίηρ." - Ἔ τοτα κέρας, “ α λοτη." 
Ἄγριον, ἀςου8. βίηρ. τη886. οὗ ἄγριος, α, ον, 50 ος, ον, “τοῖϊά," 

ΠΠΈΘ ΓΑ ΠΥ, Ενίησ ἴῃ ἰἢ 6 βεϊάς ΟΥὙ ΟρΘῃ δἱὶγσ; πὰ Βθῃη0θ “ τοῖϊά,᾽" ΦΘΠΘΙΔΙΙΥ͂ 
οἵ δηϊπη818.---ΕἼοπὶ ἀγρός, “α βεϊά," ἄο. 

Πεινάων, ποπι. βίησ. Ρτ68. ρατί. δοΐῖ. οἵ πεινάω, “ἰο δὲ ἀμπ- 
ἴαπε 35. στ ;)" Ταξ. πεινήσω, ΤΛΟΥΘ ΤΑΤΟΙΥ͂ πεινάσω ; Ὀυΐ, ἕγοτῃ ΑΥΪ8- 

(ο116 ἀονγηνναγά, νγ6 α]5ο πὰ {86 υπ-ΑἸίῖο ΤΟΥΓῚΒ πεινᾷς, -ῷ, ἂν, ἄο. 

Κατεσθίει, 8 βἴπσ. ῬΙΕ5. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ κατεσθίω, “0 ἀευοιιτ ;᾽" ἵαϊ. 

κατέδομαι. ΑἸνΓΑΥΒ 5Βαϊὰ οὗὨ δηἰΠ14]5 οὗ ὈΥΘΥ͂. 
Σεύωνται, 8 ΡΙΌΓ. ΡΓ65. Βαυδ). Ρα55. οἵ σεύω, “ἰο Ἀεὶ ἐπ φωϊεὰ 

ἴπνε 30. ποίίοη," “ἐο ἀτγῖοε,᾽"" αἱ σ ἀουδιοὰ ἴῃ ἐμ6 δυσπηθηίθὰ ἰ6π8- 
685: 1 δΔογ. ἔσσευα : Ῥοτῖ, Ρ458. ἔσσῦμαι. Τῃ 16 πη !6, “ ἐο δέἐτ οπε᾿ 
εἰ," ὅχα., 1 Δ0γ. τηϊά. ἐσσευάμην : του α 2. 800. τηἱὰ, ἐσσύμην, 
ἔσσῦο (ἴοτ ἔσσυς), ἔσσῦτο (Ἐρὶς σύτο), ἄτα 

Ταχέες, ἘΡὶς δηὰ Ιοηΐσ [ῸΓ ταχεῖς, ΠΟΙ,. Ρ᾽αγ, τη856. οὗ ταχύς, εἶα, 
ύ « σιοὶ ἵι. » 5 

τ υὰ Οοηβοϊε θοοῖ ἱ., ̓ ἰπη9 4, 

[χνπ2].᾿ 

[χνε 233. 



θὁ56 ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΙΟΞΒΆΚΥ. 

Βοοκ 8. 11πὸ 306-32. 

Θαλεροΐ, ποῦ. ΡΙυτΤ. τηᾶβο. οἵ ϑαλερός, ἄ, ὅν, ἬΝ οτι μα Ἰϊέογαθν, 

«ὁ δἰοοπιῖηρ᾽,᾽" ἃπἃ 50 ““7)γεβὴ," “" ψοιιηρ," “ψομίπιϊ,,) ἄο. Νοῖ υδοά 
ΟΥ̓ ΗοΙΊΘΥ ἰπ 15 ΟΥΡῚ ΠΑ] 5θηξ86 οὗὨ ρ]απίβ, θαΐ {γα ΘΠ Υ οὗὨ ΤηΘΏ.--- 
Ετοι ϑάλλω, “10 δίοοπι.᾽" 

Αἰζηοί, ποηλ. Ρ]ΌΥ. τηᾶ56. οὗἉ αἰζηός, ὄν, “ἰἰσεῖν,᾽ ““ ἀαοἰῖοε,)" ἴῃ. ἨΟΠΊΘΙ 

Αἴνναυ5 βαϊὰ οὗ γουΐῃβ, δπηὰ, ἴῃ 16 ργθβθηΐ ρᾶββαρθ, [δ Κθὴ 85 ἃ ποῦῃ, 

“ἐᾳ ψομί],."---ΕἼὙοτὴ ζάω, ζίω. Ασοοτάϊπηρ ἴο Ὁδάθη]θΙη, μου υϑσ, ακίη 

ἴο αἴθω, ἠΐθεος. 

Φάτο, Ἐρὶς δπᾶ Ιοηΐς ἴου ἔφατο, 8 5ἴησ. ᾿τηρογῖ. ἱπᾶϊς. τηϊὰ. 
[ΝΕ 28. “ὦ ᾽; Η Ζ « ᾽ οὗ φημῖ, “ἰο 8αν.,) Ιῃ 1Π68 τηϊάα]6, φάμαι, “ἐο δαν πιπίο οπεἷς 

861, ““ἰο ἐπῖπῇ.:" ἱπηροτί. ἐφάμην. ; 
Τίσεσθαι, ζαϊ. ἰπῆη. τηϊᾶ. οὗ τίνω. Οοπβυϊέ ὈΟΟΚ 1Ϊ., Ππ6 856. 

᾽Αλεέτην, ἀοουβ. Βίηρ. οἵ ἀλείτης, ουὅ, ὁ, ““οπε ιὐῆο ἰεαάς ΟΥ̓ ρὈε8 

αϑίγαῃ," ““α δἴππεν," “α ιὐἱοκεά οπε."--- ΕΟΕἼΟτῚ ἄλη, ““α τσαπιάετηρ,᾽" 

“ᾳ τοαπιῖηρ.᾽" 
᾿Οχέων, σρδη. ρῥΙυτ. αἴ ὄχος, εος, τό, ““α ελατϊοὶ ;)) οὗ [τεαυθηΐ 

ΟΟΘΟΌΤΥΘΠΟΘ ἴῃ ΗΟΠΊΘΓ, ΘΒρΘΟΙ ΠΥ ἴπ {π6 ΠΙδά, Ὀυϊ ἰνναυ5 

ἴπ 186 ΡῬΙυΤΑΙ, αυ θη ΐ, 85 'π 06 ργθβθηΐ ἰπβίδῃοθ, ΟὨ]Υ̓͂ ΟΠ6 οματῖοὶ 15 

ΞΡΟΚΘη οὗ. ΒΕΓ ΘΠΥ βρθακίησ, δη οἱά πϑυΐθυ οο]]αΐθγαὶ ἔὌγτη οὗ ὄχος, 

ουὅ, ὁ (“ἀπῳ ἐπῖπρ τιολϊοῖ ποϊά 5), Ὀὰϊ ΑΙ νγαΥ 5 ἴπ [ἢ 6 ΞΡΘΟΪ8] βἰ στιϊῆοα- 

τίοη οὗ α εματτοί.---- ἘΎΟΙῊ ἔγω, “ἐο ποϊά,᾽) “ἐο σοπίαῖη.᾽" 

Τευχεσιν, ἀαΐ. ΡΙΌγ. οὗ τεῦχος, εος, τό ; ΒιΥΊΟΠΥ (ΠΞΚῸ ὅπλον ἀπ ἔν- 

τεα), ““α ἰοοὶ,᾽") “ἱπιρίεπιεπί,᾽" “ὠἰοηδιὶ.᾽" --πῖῃ [86 Ῥ]υτΑ), “ ἀγηι5,᾽ ἐ. ε., 

ἸΏ ΡΙ ΘΠ] Θηΐ5 οὗἉ νγδγ.--- Ἴ ϑυτηδη ξεῖν ἰβ ΤΌΤΩ ἴῃ} ΒΔΤΩΘ τοοῖ, Πδᾶτη6- 
Ιγ, τεύχω, τυχεῖν. 

᾽Ἄλτο. Οὐοπβοϊὶ ὈΟΟΚ 1., π6 582. 

Χαμᾶζε, δάνοτθ, “10 ἐΐϊε στοιπά.᾽" -- ΕἸΟΤῚ χαμαΐ, “οπ ἐδ στοιρά.᾽" 
ἘοτΙηθα Π|Κ6 ἔραζε, ϑύραζε, ᾿Αθήναζε, Ὀὰϊ ψΠ ἀἰβδγαπὶ δοοθηί. Ατ- 

οδαϊυ5, ἱπάθϑᾶ, τυτῖΐαβ 1ἢ χαμάζε, θὰξ Ὄγασρο πᾶ ΟἴμθῚβ ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ͂ 

αποίθ χαμᾶζε ἃ5 ἃη ΘΧΟΘρίΙοη. 

Ἐ νόησεν, 8 5ίησ. 1 Δ0Υ. ἱπᾶϊο. δοῖ. οὗ νοέω, “ ἐὸ »ετγεεῖοε," 

“ἐἐο δὲ αἰσατε Οἵ ΟΠ Θ᾽Β ῬΓΘΒΘΠΟΘ,᾽" ἄτα. ; ζυΐ. νοήσω.---ἘΊΌ Τα 

γόος, νοῦς, “ἰδε πιϊπά.᾽" 

Τιρορόχοσν, Ἐρὶο δπᾶ Ιοηΐο ἴου προμάχοις, ἀαΐ. Ρ]ατγ. οὗ πρό- 
μαχος, οὐ, ὃ, “ α ογεπιοξδὲ σοπιδαίατιὶ.᾽,) ῬΥΟΡΕΤΙΥ͂ 8η δα]δοῖϊνα, 

βολεηρ δείοτε,᾽" “ ιἘεάῳ ἴηι [τοηὶ." --- Ἴότα πρό ἀπ μάχομαι. 
Κατεπλήγη, 8 5Βἰπδ. 2. ΔοΥ. ἱπάϊο. ρΡᾶ55. οὗ καταπλήσσω, “το δἰγίζκε 

τοί ἀϊδηιαν ;᾽ Ταΐ. καταπλήξω, (Οοπβα.ἵ ποῖ.) 

Τανε 82. ψ. Οοηβοῖ ὈΟΟΚ 1., Ππ6 60. 
ἝἙἝτάρων. ΟὈΟπΠΒΪ ΌΟΟΚ 1., ἤπ65 949 δηὰ 179. 

᾿Εχάζετο, 8 Βίηρ. ἱπηροτί. ἰπᾶϊο. οὗ ἐμ 6 τηϊά 16 ἀθροπθηὲ χάζομαι, “ 

1χνε 29. 

1χνὲ 80. 

[λνε8ιὲ. 



ΗΟΜΕΝΙΟ ΟΙΟΒΒΛΚΥ. 6.7 

Βοοῖ 8. 1ηπε 853-38. 

γείτεαὶ ;" ΒΕ ΟΕΥ, “ ἐο ἰεαυε απ ὀρεπῖηρ,᾽" “ ἰο Εἶνε τοαᾶν ;᾽" ἴαἰ. χάσομαι. 

ΤῊΘ ργαβθηΐ δον χάζω 18. ὙΘΓΥ͂ ΓΆΓΘ.---  δησίμθπθά ἔόττη ἤγοτα τὴ 
τοοῦ ΧΑΔ--, ΧΑ--, ψΒΐΟΝ αι Υ ἈρΡρΘΑΥΒ ἰπ χά-ος, χαί-νω, χά-σκω: 
1 αϊῖῃ λΐ-ο, ἥϊδοο, ἃπιὰ (Π6 ΓὈΓΠΊΘΥ ἱπ χανδάνω. 

Κῆρα. Οὐοπβυὶξ ὈοΟΚ ἰΐ., πὸ 352. 

᾿Αλεείνων, ποτη. βίηξ. τη886. οὗ ἀλεείνω, ““ἰο ατοϊὰ,᾽" “ἰο φἦμη.""-- 
Ετοτη ἄληῃ, “ τοαπεγῖπρ." 

ἐπε Δράκοντα, δ6οι8. Ββίηρ. οἵ δράκων, οντος, ὅ. Οοπϑοϊε ὑοοὶς 
Ξ Ἴς, ἢ 308. - 

Παλίνορσος, ον, “ δρτίησίηρ δαεῖ," “ τιδλίηρ δαεῖ."--- γοτὰ πάλιν, 

“ δαεῖ;," ἀπᾷ ὄρνυμι. ἤ 
᾿Απέστη, 3 Βἰης. 3. Δ0Υ. ἱπάϊο. δοῖ. οὔ ἀφίστημι, “1ο τέπιοῦε ομὲ οὔ (λα 

ταν; [υἱ, ἀποστήσω : 2 ἃοτ. ἀπέστην, το. 

Οὔρεος, Ἐρὶς ἀηὰ Ιοπὶο (ῸΥ ὄρους, 56Π. βίηρ. οὗ οὖρος, εξος, τύ, 
ἴμπε 94. ΤῸΓ ὄρος, εος, τό, “α πιομπίαϊη.""--- ΕὙΟΤα ὄρω, ρετδΡ58, δνὰ 
80, ΒΙΓΙΟΕΥ, “ἀπῳ ἐπὶηρ τιβῖμρ." 

Βήσσῃς, Ἐρὶο ἀπὰ ἀρενν πρὴ βήσσαις, ἀαϊ. ΡΥ. οὗ βῆσσα, ἢς, ἡ, “α 

σἰαίε,᾽ “α τυοοάψ ρίξη." 
Τρόμος, ου, ὁ, “ α ἱγεπιδίϊηρ."--- τότη τρέμω, “το ἱγεπιϑδῖε.᾽" 

Ἔλλαδε, Ἐρὶο ἀπά Ιοηΐς [ῸΓ ἔλαδε, 8 βἰηφ. 2 8δ0Γ. ἱπάϊο. δεῖ. οὗ λαμ» 

ῥάνω, “ἰο ξεῖτε ;᾽" Ἃυϊ. λήψομαι, ἄκα. 
Τυῖα, Δ 6615. Ρίαγ, οἵ γυῖον, ουὅ, τό, “α ἰϊπιδ."" ΟΥ̓ {τοαυδηΐ οσσυτ- 

ΓΘΠΘΘ ἰῃ ΗομπΊΘΥ, Ὀὰϊ αἰνναυβ ἰπ 16 Ρ]υΓΔ]. « 

Ὥχρος, ου, ὁ, ΟΥ ΡΕΟΥΏΔΡ5. ὈΘΙΊΟΥ, εος, τό (Βιμέπιαπη 5 Αμαῇ. 
ἴανε 86. ον, ὁ 119, 41, ἀ,, ποίε), “Ῥαΐενεμβ."--- Ῥτοῖὰ ὠχρός, ἄ, ὄν, 

. “ραίε.""--ἰῶχρος (ἱ. ε., ὦ-χρ-ος) ἰβ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 116 58:16 88 ἴη6 5δηβοσίς 
λαγὶ, νυ ργθῆχϑαὰ ὦ, (οΐέ, Εἰψηιοὶ. οτυβεῖ., ἱ.,) Ὁ. 141.) 

Μιν, ὉΥ αὐτόν. Οοπβοϊὶ θοοϊς ἱ., ᾿πὸ 29. 

Εἴλε, 8 βίησ. 2 80υ. ἱπὰϊσ δοῖ. οἵ αἱρέω, “ ἰο δειξε μρον;" ἴαϊ. αἱρήσω: 
Φ Δ0Υ. εἶλον. 

Παρειάς, ἀφου5. ῥἰαγ. οὗ παρειά, ἃς, ἡ, “α εἰεεῖ.".--- ΤΤΟΌΔΟΙΥ ἕτοτη 
παρά, 85 ἱπαϊσαιπρ [ἢ δε οὗ 1ῃ6 866. 

Ἔδυ, 8 Βίηρ. 2 δου. ἱπάϊο. δεῖ. οὔ δύω, ΟΥ δύνω, “ἰο επίετ," 

ἴαμα 86. ὦ »ίμηρε ἵπίο ;᾽ ἴαϊ. δύσω : 2 δογτ. ἔδυν. 
᾿Αγερώχων, θη. ΡΪαΓ. οὗ ἀγέρωχος, ον, “ λαισλίψ." (Οοπβυϊὲ ποίθ.) 

Αποοτγάϊης ἴο 1ῃ6 οᾶ σταπητηδτίαπβ, δαυϊγαὶθηΐ 5 ΠΊΡῚΥ ἰο γεράοχος, 
θυ 16 ΘΕνΤ ΟΙΟΡΎ 8 ὙΘΤΥ͂ ἀου ΕΓ]. 

Νείκεσσεν, Ἐξρὶς πὰ Ιοηΐὶς ἴὉΓ ἐνεέίκεσεν, 8 βἰπρ. 1 507. ἱπᾶάϊσ 

ἴμνε 88. δοῖ. οἵ νεικέω, “ἰο ὠρόταϊὰ ;᾽ ἴαϊ. νεικέσω : ἴ δογ. ἐνείκεσα. 

Αἰσχροῖς, ἀαϊ. ρατ. ποαϊ. ΟΥ̓ αἰσχρός, ά, ὄν, “ τερτοαςἈ{μἱ,," “ ἄϊν 
βΓαρε-τη Πίοηρ." Μοτθδ ΠἰΈΘγ ΠΥ, " σλαπιε-ξαιίηρ.᾽"---Ἔτομ αἶσχος 
"ἢ χλανηκ.᾽" " ἤϊαστασε." 



΄ 

θ58 ΠΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΞΒΑΒΥ, 

Βοοῖξ 8. 111πὲ 89--44. 

τ Δύςπαρι, νοῦ. 5Βίησ. οἵ Δύςπαρις, δος, ὁ, “ ευτ]- δΥγἹΗΡΊΗΩ 

[χχε 89. Ῥατῖς,"" δαυϊνα]θπὶ βοπιθιν δῦ ἴο “ ατίξ, ὀίτά οὗ εὐἱὶ οπιθη." 

»- Ἴοῖ δύς ἀηᾷ Πάρις, ““«Ὀατὶ5.᾽" 
Τυναιμανές, νοα. 5Βίηρ. οὗ γυναιμανής, ἔς, ““Πεοηίίοιι. Δ 1 ΊΘΥΑΠ]ν, 

“ἐφβαα, αἴίεν τσοπιεη."--- ΕὙΟΙῚ γυνή, “ἃ τροπιαη,᾽ ἃπᾶ μαένομαι, “ἰο 
αὔε.᾽ 

Ἠ περοπευτά, γοο. 5ἴηξ. οἵ ἠπεροπευτής, οὔ, ὁ, ““α ἀεοεῖνετ."--- ἘὙΌΓΩ 

ἠπεῤροπεύω, ““ἰο ἀεοεῖυε,᾽)" “ἐο σα)οϊε." ῬΥΟΡΘΥΪΥ, “ἐο πιϊδίεαά ὃν ὀίαπά 

τυογά5.""---ΕὙΟΙΉ ἔπος, εἰπεῖν, ἠπύω, ““ἰο ἰαἰξ οὐεῦ ;,") ποῖ ἤομῃ ἀπάτη, 

“ἐ ἀεοοῖέ.᾽" 

χνε 40. Αἴθε. Οοηβαυϊ ὈΟΟΚ 1., 11π6 415. 

Ὄφελες, Ἐρὶς, Ιοπΐς, δη8 8150 ἰδίβϑυ, ἴπ Αὐξὶς ργοϑβ, ἴθ γ ὥφελες, 2 

βίηρ. 2 δου. ἰπάϊο. δοῖ. οὗ ὀφείλω, “ἐο οισο.᾽"--- ΟὌβουνϑ {παῖ [ῃ6 2 ΔΟΥ. 
15. ΘΙΏρΡΙοΥ θὰ ΡΥ ΓΙ ΘΌ]ΑΥΥ [0 ΘΧΡΓΘ55 ἃ νν ἰβἢ ἰῃ [Π6 16 γ] βθῆβθ οὔ “1 

Ὀμρσῆέ ἰο ᾿ατε,,) ὅο. (Οοπϑα ποίθ.) Αποίμου Ερὶς ἰΌΥπὰ ΤΥ [185 

ἴθη86 15 ὥφελλον, ὉΠ98 ΟΟΘΌΥΥΪηρσ ἴῃ ἨοΙΏΘΥ ; δηὰ ὄφελλον ἴῃ Οὐ, 
ψ1Π., 512. 

ἤΑγονος, ον, “ὠηϑογη.᾽ (Οοπευϊ ποίβ.)---ΕἼοτα ἀ, ρτῖυ., ἀπα γόνος. 

ΓἌγαμος, ο᾽, “πηπιαγτιεα.᾽"---ΕὙ τα ἀ; ρτῖυ., ἀηα γαμέω, ““ ἰο ἩιατΥΥ .᾽ 

᾽᾿Απολέσθαι. Οοπδυϊδ ὈοΟΪΚ ἱ., 11π6 110. 

Κέρδιον, ποΙηῃ. 5ἴησ. πραΐ. οὗἉ κερδίων, ον, 56 ῃ. ονος, ἃ ΘΟΟΙΠ 

ἴκνε 41. Ραγαίϊνθ (ἢ πῸ Ροβιεἶνθ ἴπ 186), ἰοτιηθα ΠΟΙ κέρδος 

(“ σαϊη,᾽" “ αἀναπίαρε᾽᾽), “ δειίεγ,," “ἐ πιοτα ααναηίαρεοιις,᾽" “ηῖοτα σαῖη- 

μι." Τῇ ἢγβί οἵ {Π656 τηθδηΐηρ8 15. {Π|6 ΠΟΤ. ΘΟΙΠΠΊΟΠ ΟΠ6. 
Ἦεν, Ερὶο τογ ἦν, 8 Βίηρ. ἱτηροτῖ. ᾿πάϊο. δοῖ. οὗ εἰμέ, “ἐο δε." 

: Λόδην, ἀοου5. Βἰπρ. οὗ λώδη, ἧς, ἣ, ““α δοαπάαϊ." ΤλίογΔΙ, 

ἴχνε 42. ὦ ομγαρο,᾽" ““ πιαϊιγεαἰηιθτι,)) “ ἀἸδΠΟΉΟΥ ;)" ἴΠ6ῃ, απ ομέγαρε 

ἰο ἐδ εεῖϊπρϑ οΥ οἰΐογδ, ὈΥ Υθᾶβοη οὗ αἰβῃοπουα Ὁ ] 6. σοηάαρσί ; ἀπά 
ὮΘη6Θ, “α δοαπάαϊ,᾽" “απ οὐ)εοί οΓ, ζοιιῖ τερτοαοῖ,.᾽ "--ἀκίῃ 1ο δήβηὶ - 
ΕὙΟΙῚ λώδθῃ ΘοΙη65 [Π6 [,δ.1η ἰαὖε8. 

Ὕπόψιον, ἀοου5. Βίηρσ. τῆδβο. οἵ ὑπόψιος, ον, ““ υἱεισεά τοὐ ᾿οῖὲ ΩΓ 

αηρτη ἀϊδίτιιδι." ΤΑ(ΘΥΔΙΙΥ, “ υἱεισεά ἤγοπι πάογ. “Οοπβαϊὲ ποίβ.)-- 

Ετοτα ὑφοράω, Γαΐ. ὑπόψομαι. ᾿ 
Καγχαλόωσι, Ἐρὶα ᾿ΙΘησίμΘηθα ἔοττη ΤῸ καγχαλῶσι, 8. Ρ]αγ. 

{ιν 48, ΡΓ65: ἱηἀῖο. δοῖ. οἵ καγχαλάω, “ο ἰαιιο ἢ αἰοιιά,,") ““ἰο ταῖδε α 

ἱομἀ ἰἸαιιοι,᾽) 16 ἰάθα οἵ βοούῃ θϑὶηρ {ΓΘαΘΘΠΠΥ ἱτηρ!1θᾷ, 85 ἴῃ 188 
ῬΓΘβθηΐ ᾿Ἰηβίδη66.--- ͵ΟΙη καγχάζω, “ ἐο ἰαιιρὶι αἰοιια,᾽" ΟΥ̓́ΤΗΟΥΘ σογγθοί- 

ΙΥ, Ῥουμδρβ, καχάζω. 'ΏΘ τοοῦ 8 ῬΡγοθδῦ]Υ Τουπὰ ἰῃ χάω, χαΐνω, “ ἰο 

ραρε,"" ὍΠΙΘΕ5 1Ὁ 6 Ταῖ θ᾽ ΤΟγπιθαᾶ ὈΥ ὁποιηδίοροία, Κ χλάζω, καχ- 

λάζω. 

1ΝῈ 44. Φάγτες, ΠΟΙΏ. Ρ]17. πιᾶ86. ἱτηροσέ ραγέ. (ἰῃ δὴ δουίβί 
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Βοοῖ 8. Ζάπε 44-49. 

5686) οἵ φημί, .ο 8αῃ,᾽" “0 διΡΡοβε;᾽" ἴαϊ. φήσω: 1 δογ. ὄφησα" 
πηρετίδοί ἔφην 18 υεὰ Ἰιϑὲ ΠΠ 8ῃ δουίβι ; δηὰ {Π6 ἰηβηϊεῖνε φάναι 
ὑγἃ8 80 ΘΞΘΠΘΓΑΙΙΥ͂ Γοίθγγθα 0 ἔφην ἴῃ δη δουὶβί βθη86, ἰῃδὶ λέγειν οὐ 

φάσκειν ἃ16 υβ6 ᾿π5ίθδά οὗ {Π6 ἱπῆπη εἶν 6 ργθβοηῖ. ΤῊΘ ΒδΓη6 σοιηδγκ 
ΠΟΙ ἀ5 σοοά οὗ 1η6 ἱπηροτγίδοι τη 4416 νυ ἢ 1Π6 ἰηΐ, ργθβ. Ηδθποθ φάντες 
ἈΘΓΘ 15 10 06 τοπάογθαά “λαυΐπρ δυρροδεὰ," 18:6 δοίϊνο μανίην ἃ 8οτὶ 
οἵ τη 4}6 ἔοτοθ ; “ λασίηρ βαϊὰ ἰο ἐμεπιδεῖοεα." Οοηβαϊε Πἴπὸ 28. 
Ἃ ᾿Αριστῆα, Ἐρίο δῃὰ Ιοηὶς [ῸΓ ἀριστέα, ἀφοῦ. βίης. οὗ ἀριστεύς, ἐος 
(Ερίο δηὰ Ιοηἰο ἢος), ὁ, ““α τραγτίοτ.᾽"" --ΕἼότη ἄριστος, “ τετῳ τανε." 

Πρόμον, ρου. 5ἰηρ. οἵ πρόμος, ον, “ ζογεπιοαί,," “ Ἀρλεπρ ἐπ (λα 
7ποπὶ ταπὶ." Ἑφυϊναϊθηΐ ἴο πρόμαχος. 1ιδἴοΓ, ἴῃ φϑηοσαὶ, “ α οὐϊε," 
δηϑινοσίησ ἰ0 1ῃ6 1,αἰῃ φγέπιιβ, ρτίποερϑβ. : 

Ἔπι, ῸΓ ἔπεστι, “5. προπ (1Π66),᾿" 8 5βίηφ. Ργεβ. ἱπάϊο. οἵ 
᾿ ἔπειμι, “το δὲ προη." 

᾿Αλκή, ἧς, ἡ, “ δρίτι!,") “ σοιτασε." ῬΙΟΡΘΠΥ, “ δοάὴψ εἰτεηρίλ," 
“ἐ ἔοτος,᾽" ΘΒΡΘΟΙΔ}ν ἴῃ δοίίοη, ἃπᾷ 50 ἀἰβίϊη σα ϊβηθα ἔγοτη ῥώμη, ΤΏΘ ΓΘ 
βίγοηρίῃ. ᾿ 

Ποντοπόροισιν, Ἐρία ἀπὰ [οῃΐς ἴῸΓ ποντοπύροις, δῖ. ΡΙαΓ. ΟἹ 
[χανε 46. - ΔΣ τ ψὺ “δ ΘΕΥΤΕ ποντόπορος, ον, “ οτεαῃ ἰγαθεΥ ῖη α,᾽" “ δαϊϊ τη οὐετ (ἦε δεα 

-- ΕἼτοπι πόντυς, “ἰλο ἄτερ," ἀπ πείρω, “ἰο Ῥα585 (δγοιρὶ.᾽" 

᾿Ἐπιπλώσας, ποιη. 5ἰπρ. τηᾶ56. 1 8Δ0υ. ραγί. δοῖ. οἵ ἐπιπλόω, 

ἔνα 47... ἰο βαϊὶ ὠροτι,᾿ “ἰο βαϊΐ οὐετν ;, (αἱ. ἐπιπλώσω: 1 δογ. ἐπέπ- 
λωσα. Αἢ Ιοηϊὸ νοτὺ ἴογ ἐπιπλέω : ἴαϊ. ἐπιπλεύσω: 1 80Υ. ἐπέπλευσα. 
-- τοι ἐπί δπὰ πλόω, ἴοΥ πλέω. 

᾿Ερίηρας, ἀοουϑ. Ρἰατ. οὗἁὨ [Π6 πηοίδρίδβεϊσ ΡΙυγαὶ ἕόττη ἐρίηρες, 88- 
κεἰσπαὰ ἰο ἐρέηρος, ον, “ [αἰ {μὶ,᾿.“ ἐσιδεῖν." ΤΑΙΘΓΑΙΥ, “ Μεΐπρ ἐταεῖ- 
ΞΞΕτοτη ἐρι, “ ὐετῳ," ἀπ ἄρω, “το ἢι."" (Οοπβαὶὶ ποίθ.) ᾿ 

᾿Αλλοδαποῖσι, Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐο ἴῸγ ἀλλοδαποῖς, ἀδὲ. Ρ]ΌΓ. 
ἱμπε 48. κπᾶβο. οἵ ἀλλοδαπός, ἡ, ὄν, “ οὕ α [οτεῖρτι ἰαπα,᾽" “ {οτεῖρη," 
ἄς. Ἡδεπορ, ἰπ ἐπ ρίυγαὶ, ἀλλοδαποί, “ πιεπ οὗ α ζοτεῖσπ ἰαπάᾶ,᾽" 

“ ϑίγαη σΈΥ8,᾽") “ [ογείρπετβ.""--- ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἃ τηθγθ Ἰθησίοηΐηρς οἵ ἄλλος, 
{πκθ ποδαπός, ἡμεδαπός. Αδσοογάϊηρ ἴο οἴοῦβ, οοιπρουπάοα τυ ἢ 
ἔδαφος, “ Πομπάαιίοη,᾽" “ δα5:᾽" οὐ ΜΕ ΔΗΥ͂ ἰμπρ τοβίβ, ὅσο. 

Εὐειδέα, ἀσουδβ. 5βίησ. ἴδιη. οἵ εὐειδής, ἕς, “" δεαμίεοιι5,,) “ ζαἷγ οὗ 

νεΐεηι,," ἄχο.--ΕἼΟ Πα εὖ δηὰ εἶδος. 
᾿γΑγῆγες, 2 βίησ. ἱπηροτῦ, ἱπάϊο. δοῖ. οὔ ἀνάγω, “ἰο ἱεαὰ αιραψ." 
[ππε 49. ᾿Απίης, 5θῃ. βίης. ἴδηη. οἴἄπιος, “ ἀϊδίαη!." (Οοπϑαϊὲ ποίθ.}) 

Νυόν, ἀφοῦ. βίπρ. οὗ νυός, οὔ, ἦ, “α ἀαπρλέεγ-ἵπείαιο ;" Β6ΓΘ, ἤονν- 
ΕΥ̓͂ΘΓ, ἰΆΚοη ἰπ ἃ ὙΥΊΔΘΙ 56Π56, “ἃ ἴδιηδὶθ γείαιεὰ ὃψ πιαγτίασε ὠπίο." 
(οπβαϊε ποῖθ.}--Οοπιραγα ἴ[ῃ6 ϑαπβουὶς σημεα, [,διῖπ πώγμσ, Απρῖο. 
ΘΑΧΟΠ 5ποόγι, οἷὰ ϑυγηδη δεῆπητ. 

[᾿νε 
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εἰ Βοοξ 8. 1πεὲ 49--58. 

Αἰχμητάων, ἘΡὶς [Ὁ αἰχμητῶν, σθῃ. ΡΙυτ. οἵ αἰχμητής, οὔ, ὅ, “α 

δΡρεαῦ-πιαῦι,,) ““α τυαγτίογ.--- ΕἼοτη αἰχμήῆ, “α 5ρεατ-ροῖπὶ,᾽) ““α 5ρέαγ." 
Πῆμα, ατος, τό, “α δοῦγοε οὗ εὐῖϊ,᾽) ““α ἤατγπι,᾽" “απ τπ)ιτν,᾽" 

[κε δ0. ἄο.---ΑΚίη ἰο πάσχω, πήσομαι, πέπηθα, ὅτε. 

Πόληϊ, ἘΡΙΟ δηᾶ Ιοῃΐς ἴῸΥ πόλει, ἀαΐ. βῖηρ. οἵ πόλες, “ α ειἰψ,᾽") 56η. 

ξεως, ἃπᾶ εος, ἧ, ΕΡΙΟ δηὰά Ιοηΐο, σϑη. πόληος, ἀαΐ. πόληϊ, κε.-ττ  ἢ- 

ΠΟΥ ΙΟΠΙς σϑη να 15 πόλεος, ΒΊΟΝ 15 ΠΚουνβ6 Του πὰ ἴπῃ ογῖο. 

Δήμῳ. Οοπδαϊξ ὈΟΟΚ 1Ϊ., 11π6 198. 

Δυςμενέσιν, ἀαῖ. Ρ]ατ. οὗἁ 'δυςμενής, ἕς, “τ|1-αῇεοίεα,᾽" “" λο5- 

εἰϊ6 1) ἴῃ 1Π6 ΡΙυΓΑΙ, δυςμενεῖς, ““ ἐπεπιῖε5." -- ἜΤότα δύς δπὰ 

μένος͵ ““δριγιῖ,᾽ “ποι παίϊοη,᾽" ὅχο. 

Χάρμα, ατος, τό, ““α δοιτοε οἵ 7ον," “α ἀεϊσῆϊ.""--  Ἰότὴ χαίρω, “ ἴο 
γε)οῖσε." Ξ 

Κατηφείην, ἀροουβ. Βίηρ. οὗ κατηφείη, ης, ἡ, ἘΡῚς ἀηά Ιοηϊς ἴοΥ κατη- 

φεία, ας, ἧ, ““α δοιιγοε οὗ βλαπιε ;᾽" ΞΊΥΪΟΙΥ, “ἃ οαϑεϊπρ οὕ πε εἐψες ἀοιση- 

ισατὰ :᾿ ὮΘΠΟΘ, ἴῃ σΘΠΟΙΔΙ, “ ἀε)εοίίοη, βούγοιῦ, δἤαππε.". -- ΕὙΌΤΩ κατά, 

“ ἀοιση," δηᾶ φάος, “ἴα ἐγε;" {πὸ κατωπός, “εὐ, ἀσισποαεὲ ἰοοῖ," 

ἴτοπὶ κατά δπᾶ ὄψ. 
Μείνειας, ἢ βίησ. ΖΞΟΙΪΟ 1 Δ0Υ. ορΐί. δοΐ. ([Ὁ7 μείναις) οὗ μενω, 

τίει τ τς ἐο αιτραϊὲ ;᾽) ἰαΐ. μενῶ : 1 Δ01. ἔμεινα. 
Φωτός. Οομβαῦ ὈΟΟΚ 1Ϊ., Ππ6 164. 

᾿ Θαλερήν, δοοιι5. βίη. ἔδιη. οἵ θαλερός, ἤ, ὅν, Ἐ᾿ρΙο πᾷ Ιοπῖο 

[ἀνε 68. το ά, ὄν, «δίοοπεῖπρ."--Ῥτοτι ϑάλλω, “ἰο δίοοηι."--Οὐπι- 
ΡΆᾶΓΘ ὈΟΟΚ 1Ϊ., Ππ6 266. 

“ παράκοιτιν, δα. βίησ. οὗ παράκοιτις, τος, ἧ, ““α τοῖζε,᾽ “α 5ροιι5ε.᾽" 

- ΕἸο παρά πᾶ κοίτῃ, ““α τοιοῖ.᾽" ᾿ 

Χραίσμῃ, 8 5πσ. ῷ ΔΟΥ. 50]. δοῖ. οὗ χραισμέω, ““1ο αἰᾶ." 
ἴχνε 54. σρηϑαὶς Βοοῖκ ἱ., Ππὸ 28. 

Κίθαρις, τος, ἣ, “α ἵἷψτε ;)") ΒΆΠῚ6 85 κιθάρα, ν᾽ ἘϊΟἢ Δ 6 Υ ἔΌτμα, Πονγ- 

ΕΥΘΥ, ΗΟΙΏΘΙ ΠΟΥ͂ΘΥ [.1565.---ΟὈΙΏΡΑΓΟ (Π6 Τιατη εἰλατα, ῬΏΘΠΟΘ. ΟἿΣ 

ρατίατ. 
᾿Αφροδίτης, Β6ῃ. Βῖηρ. οἵ ̓ Αφροδίτη, ης, ἡ, ““ Ῥεπιις,᾽) πο 655 ΟὕἹΟΥΘ, 

δταςθ, δηᾷ ὑὈθαυΐγ. ΤῊΘ ΠΔΓΠΘ 15 ΘΟΙΏΙΏΟΗΪΥ ἀογί νᾶ ἔγοτ ἀφρός, 
“ ἔραηι,᾽" ἃ5 τοίδυσίησ ἴο {ῃ6 Ἰοασοπᾶ οὗ Π6Ὶ βρυίπσὶησ τόσα 16 ἴθδια 

οἵ οσβᾶῃ. ἨΤΊΘΥ, ΠΟΥ ΥΘΥ, ΠΘΥ͂ΘΥ 8]10465 ἴ0 ΘΙ 85 “{ραπι- δ γ᾽" 

ρχοθρί ἴῃ Ἡγὴπ Υ. ΟἸΠΘΓΒ, ἀσαΐη, 566 Κ ἴὸ δοπηθοΐῖ 106 παῖηβ 

Α-φροδ-ίτη ἢ ἰΠαΐ οὗἩἨ Ετίά-α, ἴἰῃ6 ϑοαδπαϊπαυίδη σοδὰθββ οὗ Ἰουᾶ. 

(σοηβοῖ Απίποηἷς Οἷα55. Ἀῖοὶ., Ὁ. 1377.) 

Κόμη, ης, ἣ, “Ἰοοῖ4,᾽) “" μαῖγ,,) ἀηβυγουίηρ ἴο 186 1,811 τοπιᾶ. 

ΒΔΓΘΙΥ οσουτχτίησ ἰῃ [6 Ρ]ΌΤΩΑΙ. 

Κονίῃσιν. Οοηβαϊξ θΟΟΚ ἰΪ., Π1π6 418. 

ἴχμνε δ1 

[πε 55. 
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Βοοῖ 8. 1πὸι δῦ-6. 
Μιγείης, Ὁ βἴηξ. 2 δου. ορί. ρᾶὲ8. οἵ μίσγω, “το πιΐηρίε.᾽) Οοπβαῖς 

ὈοΟΚ ἰἰ., ἔπ 475. ᾿ 

Δειδήμονες, ΠΟΙ. ΡΥ. πηᾶ80. οὗὨ δειδήμων, ονος, “ εοιρυτάϊψ,᾽" 

“ἐ ππυϊὰ."---Ρτοπι δείδω, “ἰο {εαγ.᾽" 

Λάϊνον, σου. βἰηρ. τηᾶ86. οἵ λάϊνος, ἡ, ον, “ο[ δίοηε," 

“δίοπψ," ὅἄχα.---ΕἼἸοὴ λᾶας, “α δίοπε," |{κθ λίθινος, ἵτοτη 

᾿νε 86. 

{μκε 57. 

λίθος. 

Ἔσσο, 2 βἷηρ. ΡΙυροτῖ. ρᾶ55. οὗ ἔννυμι, “10 Ῥεῖ οπ;) ἴαϊ. ἔσω: 1 
ἃΟΓ. ἕσσα. ἴπ {86 πηϊάα]6, ἔννυμαι, “1ο Ῥιὲ ὁπ οπε᾽ 5 δεῖ Γ,," “ἰο οἱοίλε 
9ηε᾽5 δεῖ Γ οἱ ;᾽" [αϊ. ἔσομαι : 1 Δ0Υ. τηϊὰ. ἑσσάμην : ροτῖ, ρᾶ58. εἶμαι, 
εἶσαι, εἶται, ὅζα.. Ῥ]υρΘτΙ, Ρ455. ἕσμην, ἔσσο, ἕστο, ἄς. Οὔβετγο ἰδὲ 

16 ΡΙΌΡοτί. ρ455. 15 ἢ6γΘ υβϑὰ ἴῃ ἃ τηϊἀἀ]6 βθῆβθ. (Κάλπεσγ, ὁ 921,1.) 

Ἕοργας, 2 5ἴηξ. οἵ ἔοργα. ΟὈΟπβοϊ: ὈΟΟΚ ἰΐ., Ππ6 272. 
Αἶσαν, δοουδβ. βίη. ΟΥ̓ αἶσα, ἡς, ἡ, “οπε᾽ς ἀρροϊπιεὰ ἰοί," 

μιν ὅ9. αι μι,“ ἀεδιϊπῳ ;" ὮθησΘ ““α πιεαδιτε ἃπὰ ἐεγηι,᾽"" πὰ 850 

“ἐμαὶ ιτολίοῖ δε 5 οπε, ἴδ ἄμε ἰο οπὲ;)" ΜΏΘΠΟΘ, σοπΘγαν, τυ δὲ 

ἐχίρηι, δεβειηρ,᾽" ἄχα., Θῳυϊναϊθηΐ ἰο τὸ καθῆκον. 
1κκε 60. Κραδίη. Οοπδυϊ ὈΟΟΚ ὶ., ̓ ἰπ6 395. 

Πέλεκυς, εως, ὁ, Ἰοπὶς εος, “απ ατε,᾽ “ λαίελεί,"" ἀουδ]θ- οὐ θά. -- 

Ὀοιηραγθ ἴπ6 ϑαηβουῦῖξ ράτασμ. (Ῥοίὶ, Εἰψηιοὶ. ογδελ., ἱ., 117, 231.} 

᾽Ατειρής, ἔς, “ὠπισεαγιεα ;᾽") ἸΙΓΘΓΔΙΥ͂, “ποὶ ἰο δὲ τωδῥεὰ ΟΥ ἰδοῦν 

αισαν." (Οοηβυὶξ μοιθ.)---ΕἼΟΤα ἀ, Ῥγῖσ., ἃπὰ τείρω, “ἐο τιιδ.᾽" 

κνε 61. Εἷσιν, 8 Βίησ. ΡΓ68. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ εἶμε, “" ἐο σο.᾽" 
Δουρός, Ἑρὶς δηὰ Ιοπῖς ἰοῦ δόρατος, 56ῃ. βίης. οὗ δόρυ, ““τοοοὰ.᾽" 

ΓἢαΒ, σθη. δόρατος, Ἐρία πὰ Ιοηΐὶς δούρατος, οσοπίταοϊοα δουρός (ἰπ 
Αἰτὶς ρορίβ, 150, δορός) : ἀαΐϊ. δόρατι, δούρατι, δουρέ, δορί.---ἘΠΒΘ Μ ΈΘΤΘ, 

“ἐᾳ 8ρέατ,᾽" ἴ. 6.γ 1ἴῃ6 τσοοὰ ΟΥ̓δλαῇε οἵ ἃ ΒΡΘΔΓ. 
Νήϊον, ἀοου8. βίησ. πουξ. οἵ νήϊος, ἡ, ον, Ἰαῖοτ, 4150, ος, ον, 

ἴχνε 62. οι παναὶ -" ἴῃ Ηοχῆδτ ἀβαδ!!ν ἠοϊποὰ υνϊτι δόρυ : 88, νήϊοι 
δόρυ, “" δ)ιῖρ {ἰπιδεν,᾽" ““παναὶ ἐἰπιδεν.," Ιπ 16 ργεβθπὲ ρᾶββαϑθ, μονν- 

δνϑύ, ἴξ μὰ5 118 τηϑδηίησ υυἱπουὺΐ (Π6 δἀάϊτίοη οὔ δόρυ, [6 ἸΔτίο Υ ὃ6- 
ἴῃς Θαϑ}}γ πηρ! θὰ ΠτῸπι δουρός, νοι ΡΓΘΟΘα 68, 

᾿Ἐκτάμνῃσιν, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοηΐς (ὉΓ ἐκτάμνῃ, 8 Βίηρ΄. ΡΥ68. Β0δ]. 8οῖ. οἱ 
ἐκτάμνω, Ἐρὶς πὰ Ιοηΐς (ὉΓ ἐκτέμνω, “10 ἀεὶσ οἱ," "“ ἰο σλαγρε," “ἴα ᾿ 
[αβλίοη »" Ταΐϊ. ἐκτεμῶ ---ΕἼοῖα ἐκ δηἃ τέμνω. 
᾿φέλλει, 8 βίησ. Ργ68. ἱπάϊο. δοῖ. οὔ ὀφέλλω, “το ὑπογεαδε." Οοπβαὶ 

ΒοοΚ ἰϊ., {1πθ 420. 
Ἐρωήν, δ6οι5. 5ἰηρ. ΟΥ̓ ἐρωή, ἧς, ἦ, “1ἀε ὕοτεε 5," ῬτΟΡΕΤΙΥ͂ Βαϊ οἱ 

ἀην χμίοξ, υἱοίενιε τποιΐοπ. 'ΤΉυ5, δουρὸς ἐρωή, “16 τιδὴ οἵὨ ἃ Βρδδγ" 
(Ιἱ., χὶ., 357): λικμητῆρος ἐρωή, “18 ἤοτεε ΟΥ διοίηρ' οἵ 1τῃ}8 νυΐππονν- 

ΟΥ̓ 8 βίιονθι" (11., χιϊ, 590). 80 ἱπ 1) 6 ργεβοηὶ βάββησο, 186 όγοα 
Καχκ 
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Βοοῖ 8. 1πὸ θ2--7. 

ΟΥ ἐπεροίιι οἵ 1Π6 τηδη.᾽ ---- ΕἸΟΙῚ ἐρωέω, ““ἰο ἤοιν, εἰγεαπι, ϑωγϑι 

ομΐ,"" ὅχο. 

1χνε 63. Στήθεσσιν. ΟΟπΒα] ὈΟΟΚ ἰ., Πἰπ6 83. 

᾽Ατάρδητος, ον, “ τπέγερτα," ““«ὐπἀαιηπἰεά.᾽"---ΕὙΟΤᾺ ἀ, ρτῖυ., πὰ ταρ- 

ξέω, “᾿ ἐο δό ἐοεγτιβεά.᾽" 

᾿ ᾿ς Ἐρατά, δροῦδ. ΡΙαγ. πααί. οὗ ἐρατός, ἤ, όν, μοθίϊο [ῸΓ ἐραστός, 

ἴλνε 84 ἤ, ὄν, “ δεϊουεί," ““πιιοῖ ἀεδίτεα,᾽") ““ ψεατπεί αὔΈΕΥ,᾽" ΟΥ̓, ΤΩΟΥΘ 

(ΘΘΙΥ, ““ ἰοσεῖψ,᾽" “ οἰατπιῖτιρ."---ΕἼοϊὴ ἐράω, “ἐο ἰου6. 

᾿Απόδλητα, ποτη. Ῥ]υγ. πϑαΐ. οἵ ἀπόθλητος, ον, ““ἰο δὲ τε)εοῖ- 

εἰ," ““ἰο δὲ οαϑδὲ αἰσαῃ 85 ΜΟΥ Π]655.᾽᾿ -- Ύοπι ἀπό ἃπα βάλλω. 

᾿Ερικυδέα, ποτη. Ρ]0Υ. πϑαΐῦ. οἵἉ ἐρικυδής, ἔς, ““ ϑέτῃ σἱογίοιι5,᾽)) 8. δρὶ- 

{πού ἴῃ Ηομηθῦ οὗ [Π6 σοΐβ δηὰ {πΠ6ὶγΓ ἀθβοθπάδηίξ, ἀηά, 'π [Π6 Ῥγββ- 
Θηΐ ᾿ἰπβίδῃσθ, οὗ [Π6 σ᾽β νυ] Οἢ ΠΟΥ Ὀαβίον.--- ΕΟ μὰ ἐρε, ““ σετῳ,᾽ 

πὰ κῦδος, “οἴογγ," ““τεποιρη.᾽" 

Ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν, “Ὁ οπε᾽5 οιὐη ἔγεε-ισῖ!!,᾽" “" τοι ηρῖψ.᾽ 

Ορροβραᾷ ἴο ἄκων, δπᾶ ακΚίη ἴο ἕκητι. 

Κάθισον, ἃ 5ίηρ. 1 ΔΟΥ. ἱΠΊΡΘΥ. δοῖ. οὗ καθίζω, ““ἐο δαιι86 0 

ἵχνε 68. 

Τινε 66. 

ἴχνε 68. δὲ! ἀοιρη;)" [αἴ. καθίσω : 1 δογ. ἐκάθισα. 

Συμθάλετε, Ὁ ΡΙΌΥ. Φ ΔΟΥΙ. ΠΏΡΘΓ. δεῖ. οὗ συμθάλλω, “το 
1μ1πνε 70. ἮΝ ΩΣ - 7) πιαίοὶι,᾽) ““1ο ὑγίηρ ἱοσείλοτ. 

Κρείσσων, ον, “ διμρετίογ.᾽"---Κρείσσων 1ἴβΒ ἈΌΔΠΥ ΟΔ1164 ἅτι 
1ΧΝῈ ἼΙ. 

ἸΥΥΘΡΌΪΑΥ σοιηραγαΐίν οὗ ἀγαθός, Ὀὰΐ σοΠ 5010 ΒΟΟΚ 1., Πη6 80. 
1κνῈ 79. “Ὅρκια. ΟὐΟηϑα] θΟΟΙ 1Ϊ.,) η6 124. 

᾿Εριθώλακα, δοουβ. βίηρσ. οἵ ἐριδώλαξ, ακος, ὁ, ἡ, “ ϑέτῳ {ετ- 

ἐἰ6..) Οὐοπηϑαϊ ὈΟΟΚ 1., Ππ6 158. 

Νεέσθων, Ἑρῖο, Ιοηϊδ, δηᾷ Πογὶο [ῸΓ νεέσθωσαν, 8. Ρ'ατ. ΡΥ65. ἱτη- 

ΡΘΥ. οἵ νέομαι, “ἐο γτεξιτη.᾽" 
Ἱππόθοτον, ἀρουβ. βίη. πϑαξ. οὗ ἱππόθοτος, ον. Οοηβα 

ὈΟΟΚ ἰΪ., η6. 287. 

Καλλιγύναικα, ἀοουβ. βίην. οὗ καλλιγύναιξ, αἰκος, ὁ, ἡ, “ αϑοιπάϊησ᾽ 

ἴηι δεαιιίδοιι5 ἀσοηιετι.") ΜΟΥΘ ΠΊΘΓΔΙΥ, “ οΓ δεαιέεοιι5 ἐσοπιεγι." ἨἩΟΙΏΘΓ 
565 ΟΠ]Υ 106 δοουβαίϊνθ. ϑδρρῇῃο (135) Πα5 {ῃ6 σϑηϊτίνθ, ἂἀπα Ρίη- 

ὅἀἀγ (Ρχεῖι., Ἰκ.,. 181) 1η6 ἀαῖϊνθ. ΤῊ ποιμϊπαίϊνθ ΒΘΘΙῚΒ ΠΘΥΘΥ ἰο 

Βᾶνο θθθη υβ6α.---ῬΊΟΙα κάλλος, “ δφαιανι ἂηά γυνή, “ α τοοπιαη.᾽" 

᾿Ανέεργε, Ἐϊρὶα ἀηὰ Ιοηΐο 1ῸΓ ἀνεῖργε, 8. 5ἰηρ. ἱπηρογῖ. ἱπᾶ. 
δοῖ. οὗ ἀνείργω, “ἐο κει» δαεῖ.᾽"---ΕἸοΐη ἀνά δπὰ εἴργω, “ἐσ 

ἴλνε 74. 

11νῈ 758. 

{τνὲ 77. 

ζεορ οἕ΄." 
Φάλαγγας, Δ6οι5. Ρ]υτ. οὗ φάλαγξ, αγγος, ἡ, “α ἰἴπε,᾽) ““α ταηκ," 

“αῃ ογον ὁ δαΐιϊ6.) ΑἸνΑΥΒ υ864 Ὀζγ ΗοτϊηΕΥ ἴῃ ἴΠ 6 Ρ]υταὶ {(“1π6 

[}Π65,᾽ ΟΥ̓́ ὙΔΏ ΚΒ, οὗ δὴ ΔΥΓΩΥ ἴῃ Ὀα1116 ἀΥγαΎ}) δχοθρί ἰη.1]., νἱ., 8. 

- ΤῊ ἴθγιη φάλαγξ νυ58 4150. Δ0Ρ]164 ἴῃ ἃ Ἰλῖϑυ ἀαν ἴο 4 βρθοῖϊαὶ πηοῖθ 
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Βοοῖ 8. ἴήΐηε Ὑ1-ϑῷ. 

οἵ διτδηρίηρσ 1:6 ΟὝθοΚ ἱπίδηνγυ, Πα ΘΙΎ, ἰῃ ἃ οἷ056, σοτηραοὶ τη855 
ἄταννη ὑρ ἴῃ ἢ1]65 0508} οἵ 8 ἀθθορ. ΤῊ ἀδρίῃ, πονγθνθσ, νγν88 οἴδη 

τη Π0ἢ ἴῃ τθαβθά, θβρθοία!!ν ὈΥ 1ῃ6 ΤὭΘθδη5, γη0 Τογτηθὰ 25 ἀθδρ αἱ 

Ῥοιατη, ἃπἃ θτγουρσῃξ 16 ραϊδηχ ἴο στθαΐ θχοϑιθποθ ὑπάθγ Ἐρᾶπι- 

ἱποπάδβ ; ἱπουσῃ ῬὨΠΠῈΡ οἵ Μαοθάοη Ὀγουρὶε ἰξ το ρογίδοιίοη.- 8 

νγογὰ φάλαγξ Πᾶ5 ἃἰ8ο 1ἴῃ6 τηθϑηΐπρ οἵ “ἃ τοἰϊετ,᾽" [ῸΥ τηουίηρσ Πᾶν 
ἰοαάβ, ἱπ 1αἰἱπ ραίαησα ; δῃὰ ἰδ 88 θθθὴ βυρροβίθα {πᾶὺ {18 8650 
οἵἉ “τοὶ εν 8, νγὰ5 1:6 ἢγβί, δπὰ {παὶ θποθ ἅγοβϑθ 16 Ηογηθγίο ὑυβᾶρθ 

οἵ φάλαγγες, ΠΑΙΉΘΙΥ, “ γαπῖϑ ο[ πιέη τοὶ πρὶ ὁπ δελιπὰ αποιλεν." Βαϊ 
[6 56η88 οἵἉ τοίϊεγ5 ΘΟ ΓΒ. ἴο0 ᾿αΐθ ἴο δἰῖονν ι.5 10 δάορί 115 σοηΐθο- 
ἴΓΘ, 

Ἱδρύνθησαν, 8. Ρ]υγ. 1 8ΔοΥ. ἱπάΐο, Ρᾶ88. οἵ ἱδρύνω (ἃ βαρροβοὰ 
ἰανε Ἴ8. ΡΓΘΒΘηΪ), “ ἐο πιαῖε ἰο δὶὲ ἀοιση.᾽" Ἡθηρθ ἱδρύνθην ἰ5 αδϑίαποὰ 

ΘΟΙΏΙΟΗΪΥ͂, ΔΙοῸπς ἢ ἱδρύθην, ἰο ἱδρύω. Ὁϊπάου ἐμΐ ΚΒ τμᾶὶ ἱδρύν- 

θην, ἴῃ ἨοτηθΥ, ἰ8 80 γε ίθη, [Ὸγ ἱδρύθην, ἰῃγουρσὴ Ἰσπογᾶηοθ οὗ 16 

ἕδοί ὑπαὶ 1ΠΘ υ 15 Ιοηρ' ὈΥ παίυτθ. Βυΐ σοηβαὶῦ Ζοδεοῖ, αὦ Ῥάτψη., 87. 

᾿Επετοξάζοντο, 8 ρ]υγ. ἱτηρογῖ. ἱπάϊο. οὗ [π6 το ἀ]6 ἀθροπθηξ 

ἴπκε 19. ἐπιτοξάζομαε, “0 ἀϊτεοί ΟΥ̓ δεπὰ (ἢ δοισ αὐ οπε.""--- ΕἼοτη ἐπί 

δηᾷ τοξάζομαι. ἕ 

᾿Ιοῖσιν, Ἑξρία δηα Ιοηΐὰ ἔου ἰοῖς, ἀαΐἴ. μίαν, οἵ ἰός, οὔ, “ απ αγ- 

τοῖν," ΜΊ 1ῃ6 Ποίθγοσθηθοιβ ρίυγαὶ τὰ ἰά (11., Χχ., 68).--α 

ῬτΟΌΔΟΙΥ ἔτοιη ἐ-έναι, -τε, “ ἴο ρὸ ;᾽ πκ 1ῃ6 ϑδηβογὶὶ ἐδ, “τότῃ ἰδῆ. 

(Ροιὲ, Εἰχπιοὶ. Ἐογϑβαὶι., 1... Ὁ. 2609.) ᾿ 

Τιτυσκόμενοι, πο. ὈΪΌΥ. τηᾶ56. ΡΓΘ65. Ρατί. οὗ [Π6 τη ἀἀ]6 ἀθροῃθηΐ 
τιτύσκομαι, "““ἰο ταζκε αἵπι,)) “ἰο αἷπι αἱ" ΤὨΐΒ νϑτῦ ἰ8. ΟὨἱΥ υβοὰ ὈΥ͂ 
1Π6 Ερίς υυυιῖογβ 'π 186 ργθϑθηΐ ἂπὰ ἱπηρογίθοϊ, πὰ οοπιθίηθβ 180 

δι σηϊποαίίοηβ οὗ 1Π6 Κἰηάγοα νϑυῦβ τυγχάνω δῃᾶ τεύχω : Πθπ66, |Κθ 
τυγχάνω, ““ἰο αἴπι αἱ," ΠΟ 5. 118. ΤΊΟΥΘ ἔγθααθηΐ πηθδπίηρ ; δηᾷ, 
4150, ΠΚ8 τεύχω, “ἐο πιαῖε,," ““πιακο τεαᾶν,," “γτεέρατε."--ἰα 1ἴῃ8 ΑἸοχ- 
αηδτίαη ροαδίβ, βυοἢ 85 “σαίμα ἀπὰ Ζηοορίσοη, 16 πὰ δῃ δοιῖνθ [ΌΓΓῚ 

τιτύσκω, 85 4150 ἴῃ «Απέϊπι., ΕὟ., 38. 

.Αάεσσι, Ἑρὶδ ἴῸγΓ λάεσι, ἀαΐ. ρ]υγ. οἵ λᾶας, ὁ, “α δἰοπε;) 66τι. λᾶος : 

ἄαι. λᾶϊ: ἀοουβ. λᾶαν: σβῆ. ρΙΌΓ. λάων : ἀαΐ. λάεσι : Ἐρὶο λάεσσι, αἱ 

νγῃ οι ΤΌΓπ]5 οσσὰγ ἰῃ ΗΟΙΊΘΥ, οχοθρὶ λάεσι. [Ιπ Αἰο, αἶβο, οοηἰγβοῦς- 

οὰ ὁ λᾶς, ἀσουβ. τὸν λᾶν : θαΐϊ δοουβ, λᾶα, Οαὶ!., ΕὟ.. 104. 

Μακρόν, ἀοουβ. βίησ. πουΐ. οἵ μακρός, ἅ, ὄν, ἰᾶκθῃ δάνθιδ- 
- [ἀνε 81. ἸΔ11γ, “ ἥγοπι αατ," ἱ. 6., Β0 ἃ8 10 06 μοαγὰ δία νυ. 

"Αὔσεν, Ερὶο δηὰ Ιοηΐο ἴον ἤῦσεν, 8 βίης. 1 ΔοΥ. ἱπαίο. δοῖ, οἵ αὔω, 
'ξ ο δ)ιομί." Οὐπβῖ θοοῖκ ᾿!., 1᾿ἴπ 394. 

Ἴσχεσθε, ἃ Ῥῖαγ. ρΓ68. ἱροῦ. τηϊὰἀ]6 οἵ ἔσχω, “ ἐο λοἰά,)" “ ἕο 
ἴλπε 82. ορέγαίπ. Οοπβυ ΒΟῸΚ . πο 914. Ε 

1πνε 80. 
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Βοοῖ 8. Ζ᾿πὲ 83--99. 
Στεῦται, 8 βἰηρσ. ΡΥΓ65. ᾿πάϊο. οὗ ἴη6 Ερὶς ἀθροπθηΐὶ στεῦμακε. 

[ανε 88. (Οσοπβαὶ ποΐβ.)---ΕὙοτα ἕστημι.---ἼὉ 15. υβεᾶ ὈῪ ἩΟΓΠΊΘΓΥ ΟΠΪΥ͂ 

ἴῃ 1η6 8 βίηρ. Ῥγθβ. δἃπὰ ἱπηροσί. στεῦται, στεῦτο, ἀῃὰ ὈγΥ “ΞΟΠ ]υ5 

(Ρετξ., 49) ἴῃ 16 8 ρῥ]υγ. στεῦνται. . 

Ἔρέειν, Ἐξρὶς ἀπά Ιοηῖϊς ἔοσ ἐρεῖν, αξ. ἰπῆπ. ΟὐΟηβαϊέ ὈΟΟΚ 1., ᾿ἶη6 

70, ΤΟΙ Δ ΥΚ5 Οἢ ἐρέω. Ν 
Κορυθαιόλος, ον, “ πιουΐηρ ἐλε πεϊπιεὶ φωϊοῖιψ,᾽") 1. 6., “οὗ ἐπε ρἱαπεῖπρ 

ἠεῖπι." ΑΔ {ταααθηΐ δριτπῃοὶ οὗ Ηθοΐου, 85 δἃῃ δοί!γ6, γεβί 655 ὙΥΔΥΤΊΟΥ. 

-Εἴοτη κόρυς, ““α ἢεϊπιεϊ,᾽,") ἀῃᾷὰ αἰόλος, ““ φιϊοκὶῳ πιουῖηρ,᾽ ““εαδτὶν 

ἐμγπῖηρ.᾽" 

Ἔσχοντο, 8. ΡΙυγ. ἱπηρογῇ. ἱπᾶϊο. ταὶ ]θ οἵ ἔσχω. Οοπβυῖ 

[᾿νε 84. 11π6 82. 

᾿Ανέω. Οὐοπδβαϊξ ὈΟΟΚ  Ϊ., π6 8238. 

ἘἘσσυμένὼώς, αἀνετῦ, “ φιϊοκῖψ," “ παξεῖϊψ," ὅχο.---ΕἌότὴ ἐσσύ- 

μενος, Ρᾶτῖ. οὗ σεύω (ἀοοοτάϊηρ ἴο 5ἰσηϊδβοδίίοη δηα δοοθηΐ, 
ἃ Ργαβϑηΐ, θυΐ τα υρ!]οαἰθα ἃ5 1 ἃ ροσΐ. ρατγί.), “" ἀγίσεη," “"πἰτρεά ον,᾿" 

“ μμγτιεά,᾽" ὅχο. 

Κέκλυτε, Ὦ ΡΙΌΓ. 2 807. ᾿ΤΏΡΘΓ. οὗ κλύω, ““ἐο ἤεατ," ΜῈ Ρο- 

ἵλνε 86. εὶς τϑἀπρ!οαιίου ἴον κλῦτε : 50, κέκλυθι ἴον κλῦθι. 
[χνε 87. "Ὅρωρεν. Οοηβος ὈΟΟΚ ἰἱ., Ππ6 146.΄ 

Κέλεται, 8 5βίησ. ΡΓ65. ἱπάϊο. οὗ κέλομαι, “ἐο διά." Οοπβαϊὲ 
ἴλνῈ 88. προ ἱ., πο Τά. 

χανε 89. Τεύχεα. Οὐοηῃβαϊξ Π1π6 29. 

᾿Αποθέσθαι, 3. ΔοΥ. ἱπῆη. τη ἀ]6 οὗἩ ἀποτέθημι, “ἰο ἰαψ αϑἰάε ([ΟὉΥ 8δη- 

ΟἰΠΘΥ) :᾿Ὁ ἴῃ 186 τηϊα 416, “ ἐο ἰαψ α5τάε ἔοΥ οπεἷς ϑεὶ Γῇ Οὐ τολαὲ δεϊοτρ5 ἰο 

ομε᾿ 5 58εἰ. “ 

Πουλυθδοτείρῃ, Ἑξὶο πᾶ Ιοπὶο [ὉΓ πολυδοτείρᾳ, ἀαΐϊ. βίης. οἵ πολυδό- 
τειρα, ἧ, “πριτίϑῆοῦ οὗ πιατν,᾽" πὶ δριἐπδῖ οὐ 1Π6 ϑδυίῃ.--- ΕὙοτα πουλύς, 

ἴὉΥ πολύς, ἀπά βότειρα, ἴετη. ἔτοτη βοτήρ, “" 5. ἐἠλαὲ [εεάς5 ΟΥ ποιιτί5 ε5.᾽" 
᾽᾿Ακήν, ΟΥ̓ ΠΑ Υ δα δοουδαῖίν ἔγοτω ἀκή, Ὀαϊ ΟΠΙΥ͂ Του πη 85 

δὴ δάνθτθ, “ δ," “φμῖίε δἰ}, ““φεεἰϊῳ,᾽ ἄς. θὰ ΒΥ 

ΗομΊΘΥ ΟΠΪΥ ἴῃ 1ῃ6 Ρῆταβα ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. Ῥίπάδγ Πᾶ5 ἃ Πουὶο 
ἀαίϊνα ἀκᾷ, ΟΥ, ἃ8 ἂῃ δᾶάνϑγῃ, ἀκᾶ, ἴῃ 16 βἰσηϊβοδίίοη οὗ “φωίειῳ,᾽ 

“ σεπεῖῳ." (Ριπά., Ῥγψιῆ., ἵν., 71.) ἘῸΓῚ Βαϊ ηΠ᾿5 ΘΕΥΓΠΟΙΟΡΥ, Θο0η- 

δ] ποίΐθ. Ξ 

[χνε 97. ᾿Εμεῖο, ἘΡΙΟ ἀηὰ Ιοηΐο ἴῸγ ἐμοῦ, σθη. 5βίηρ. οὗ ἐγώ 
᾽Αλγος. Οοπβαϊξ θΟΟΚ ἱ., 11π6 2. 

Ἱκάνει. Οοπβοϊξ ΟΟΚ 1., Ππ6 254. 

Διακρινθήμεναι, Ἑρῖο, Θοτῖο, ἀπά “ΖΞ Ο]Ϊς 0: διακριθῆναι, ἱ 

ΔΟΓ. ἰηΐ. Ρ455. οἵ διακρίνω, “ἰο ξεραταίε.") (Οοηβαὶξ ποΐθ.) 

ἴχκε 99. Πέποσθε, ἃ ῬΙΓ. 2 Ροτῖ. οὗ πάσχω, “ ἐο ξεν," ΒΥ ασοραῖθά 

1 88. 

1χνε 95. 

ἴχνε 98. 

᾿ 

 ΜΎ ΡΎΝΝ δὴ 
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Βοοῖ 8. ἵλμπε 99-Ἰοῦθ. 
(οΥ πεπόνθανε, ἸἴΚκ6 ἐγρήγορθε ἴῸΥ ἐγρηγόρατε. ΤῊΪΒ ἰβ ἄοηθ ὉῪ ἢ 
ἰτηϊταϊίοπ οὗ ἔπ ῥῬαββίνθ ἰθυπιϊηδίίοπ : {παὶ ἰβ ἴ0 58}, ἃ5 Β0ῸΠ 85 ἴῃ 

πεπόνθατε {11 ϑ' ργθδοθά θα 1ῃ6 τ, ἰξ ννὰβ ομδησϑὰ ἴο σ, αηδ 16 ν νγᾶϑ 

ἀτορρδά, πηακίησ, νυ] ἃ ΒΥΠΟΟΡΘ οἴ (ἢ 6 α, πέποστε : ἃ ᾿γαηβίτίοπ νγὰϑ 

16 πιδ46 ἴο ἃ ραββίνϑ ἴουτη πέποσθε. 
Τέτυκται, 8 Βίηφ. ΡοΥ, ἱπάϊο. Ρ488. οἵ τεύχω, “ ἰο Ῥγέραγε ;᾽" 
Γαΐ. τεύξω : Ῥογΐ. τέτευχα : μεγ. Ρ458. τέτυγμαι. 
Τεθναίη, 8. Βίησ. ροτῇ, ορί. (Βγποοραίοά [Ὁγπ|)} οὔἨ ϑνήσκω, 

“ὁ αἷε ;) [αἵ. ϑανοῦμαι : ροτῖ. τέθνηκα : ννῆθΘποΘ {6 σοπη- 

ΓΠΟη ΒΥ ποοραϊθα [ὍΓΠΙ5 τέθνᾶμεν, τέθνᾶτε, τεθνᾶσι : ροτί. ἱπῆη. τεθνᾶά- 
ναι: Ροσῇ, ορῖ. τεθναίην : Ρατῖ, ᾿πηροΥ. τέθνᾶθε: ροτῖ. ρατί. τεθνεώς, 
ὥτος : ἴδτη. τεθνεῶσα, ὅκα. 

Διακρινθεῖτε, Ἑρὶο ἴῸΓ διακριθείητε, ἃ Ρἴυγ. 1 ΔοΥ. ορέ. ρ458. οἵ δια- 
κρένω, ““ἰο δεραταίε." Οοπβαῖξ Πἰπ6 98. 

Οἴσετε, 2 ΡΙαγ. Ερίο δηὰ Αἰ δοτίδιϊο ἱτηρογαΐίνθ; ποθι Π 6 Ὁ 

Πτοτὰ 186 Γαΐατ οἴσω, ἃ5 ΒΟΠῚΘ τηδίηΐαΐη, ΠΟΥ {ΓῸΠὶ ἃ ΠΟῪ 

ἐμ ηη6 οἴσω, ἃ8 ἀΡΡΘΑΥΒ ἴ0 ΟἾΠ6ΓΒ, Ὀὰϊ οοτηΐηρ (τΓῸπὶ 1Π|6 βίθπη δὲ ὁπ66, 
ἃπα, ἃ5 Τϑραγᾶβ {Π6 ΟΥ̓ ΠΔΥΥ ΔΟΥΪΒὲ [ΟΥΠΊ, ΟΥ̓ Δ Π ΔΠΟΠΊΔΙΟΙ5 ΟΒΑΥΔΟΊΘΥ ; 

βοιηθίῃϊησ Π{Κ6 δος Βθοοπα δουὶβὶβ ἃ5 ἐδύσετο, ἐδήσετο. ( Βμιείπιαπη, 

Αἰι8Γ. Οτ., Ρ. 419.---1ἀ., Ἱντερ. Ῥετδδ, εἰ. ΕΪΘλίαζε, Ρ. 351.---Πλπετν, 
δ 176, 2.) 

ΓἌρνε, ἃδουβ. 0.8] οἵ ἀρνός, τοῦ, τῆς, ἃ σον νου ΠΥ Ποπηΐ- 
παίϊνθ (ἄρς) ἷπ '86; [Π6 ποιηηϊπαίϊνθ αβϑίσπρα τὸ ἴὲ θϑίης ἀμνός, ἴοτ 
ψΠ]Οἢ Ια Υ δας ΠΟΥΒ, ΒΌ 0 ἢ ἃ5 Ζῦβορ, πᾶν ἀρνός. ἘΠΞΆΤΙΥ ὙΥΥΙΘΥΒ σῖγα 

δθῃ. ἀρνός, ἃαϊ. ἀρνί, ἀφοῦ. ἄρνα : ἀὰδ] ἄρνε : μία. ἄρνες, σδιν. ἀρνῶν, 
ἀαϊ. ἀρνάσε (Ερὶο ἄρνεσσι), ἀσοι8. ἄρνας : “α ἰαπιδ," ἀηβυνοσίης 0 

1068 1 απ ἀσπιις, αρπα.--τ ΑΚίη ἴο ατίεδ, ἀπ ΡΥΟΌΔΟΙΥ 10 (Π6 ἘΠπρ 58 
ταηι. ΤῊΘ ϑδηβουῖ ὥγη)ω τηθδῃ5 “τοοοὶἱψ." (Ῥοί!, Εἰψπιοὶ. Εοτδεῖι., 
ἰ., 229, ἀπά 1ϊ., 407.) 

Οἴσομεν, 1 ῥΙυγ. Γαΐ. πάϊς. οί. οὗ φέρω, “ἰο ὁττηρ 7 ἴαϊ, 

οἴσω, ὅτε. 

ἤΑξετε, Ὁ Ῥ'αγ. Ερὶς δουγίβιϊο ἱτηρθυδίῖ θ, [στη δηοτηδ]ου5- 

ἴχνε 105. νοῦ 186 βίοπι οὔ ἄγω. (Οοπϑυὶὶ τετοᾶγκϑ οη οἴσετε, ἸηΘ 
103.) ΤῊ ροβῖ ὈΥ 1ῃϊ8 τηθδηβ δνοὶἀβ [η6 οὐβιγασίίοη ἴο ῃ}6 πηΘέΓΘ 

νὨοἢ ἀγάγετε, 1Π6 ΥΤΟΡΌΪΑΥ (ὈΥΠῚ, ὑγοῦ]ὰ ἤανθ οσσαβίοπθά. (βιμέ- 

πιαπη, Αι. Οτ., Ρ. 418.) 
Ὑπερφίαλοι, ποτη. ΡΙγ. π8856. οὔ ὑπερφίαλος, ον, ""οὐεγδξατγ- 

ἐαράπος ἐπ," “ ουεγισεεπίη," “δαισλίψ," “ ἀγτορσαπ." ἴὰ [8 ὑγοῦ- 
4016, μοῖγθυοσ, ἔμαΐ 16 πνογὰ οὐ σί ΠΑΠ]Υ͂ Τηθα πὶ ΟἹΪΥ͂ " ἐχεεεάϊης' ἴῃ 
Ῥοισεγ,᾽" ““ πιοδὲ ριειῖδδαπί,᾽" αἰ ποὰϊ ΔηΥ Βα ἃ βἰ σπἰἤοαιίοη, 88 ὑγου]ὰ ἃ ρ. 
ΡΘᾶγ ἥἕτοιῃ Οά., χχί., 289, γυνἤθυθ Απεϊποῦβ 0868 ἰξ ΟΥ̓ εἰ πι56}Γ δηὰ 88 

Κκκϑ 

αν 101]. 

[χνῈ 102. 

[χνε 103. 

1χκπὲ 104. 
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Βυοΐ 8. Ϊππὲὶ 106-112. 
τεβί οὗ ἔπ βυϊΐζουβ ; πὰ 530, ἴῃ Ῥίπάδγ (ΕἾ., 93), Ὁ 15. ΒΙ ΠΡ Υ “ πιοδί 

ἤμισο,᾽" “πιρλιν." ΤΗΪΒ οὐ σὶΠ8] ποίίοῃ ἀρρθδῦβ τηοβί οἰθαῦὶν ἴῃ ἐῃ8 
ανογὺ ὑπερφιάλως, “ ἐτοεεάϊπσὶν,)" “ ἐχεεβϑινεϊψ,,) ΜΘ Π6Θ (86 δάνθυδ 

8150 ρᾶ5565 ἰηΐο 1ῃ68 βἰσηϊβοαίίοη οὗἁὨ “ λαμρσλ ιν," “ αγτοσαπιϊν." 1 
ἰ5. Ρἰαίη, ᾿πϑγθίογθ, ὑπαὶ {Π6 Ὀδὰά βισηιῆοαιίίοῃ 15 ΟΗΪΥΚ 50 ἔδασ, ἴῃ 1Π6 

νγογὰ 156], 85 ἰξ ἀβποΐθβ ἐχοεδ5. (Οοηβα Βιίπιαπη, 1,επϊὶ., 5. Ὁ.) 

--ὟΤῊ6 ἀοτίναιϊίοη 8 σοτυ ἀουδι]. Το μᾶνα θεθη βυρσσεβίθά: ἢγϑβί, 

ὈΥ ροείϊο ἀϊδ!θοίίς οἤδησα ἔγοπὶ ὑπέρδιος (φιιαδὶ ὑπερθίαλος) ; ΞΒεοοπά, 
ὈΓ ΖἜο]ὶς οἤδησθα οὗ υ ΤῸΓ ὑπερφυής, ΜὨΪΟΝ 15 τηδϊ πἰαἰπεα ΒΥ Βαυῖί- 

τηδῃη {[μεχιϊ., 5. Ὁ.). ΟἸΠΘΓΒ, ἀσαίη, ἀβάποθ 1 ἔγοτη φιάλη, “α εἰ, 

ἢ. ἐ.γ ΤᾺΠΗΪΠΡ οὔτ ἐδα σἰιρ᾽5 ὑτίπι; Ὀὰϊ {ῃ:15 15 ὙΘΥΥ ἐατ-ἰοἰομθα. Τηδῖ 

οὗ 1Π6 οἹὰ σφ, 8 η8, ρεγ)μτγει, ὑτεαζετς οὗ ἐγισεβ τη 8 ὈΥῪ ἰἰδαίίοη, 
ἔγοτῃ φιάλαι, 18 σγογϑβί οἱ 8]}. 

Ὕπερβθασίῃ, ἀαϊ. βἴησ. οὗ ὑπερθασίη, ης, ἡ, ἘΡΙΟ δπά Ιοηπὶς 

ἴου ὑπερθασία, ας, ἧ, “απ αοἰ οὗ ἐγαπιδρτεδβίοη," “ ἀπῳ τσασι- 

ἔοη υἱοίεπεε."--- ΕἼΟΙη ὑπέρθασις, “απ ουετείερρίηρ,,"" ἀπ {ῃϊ5 ᾿ΠΌΓΩ 
ὑπερδαίνω. 

Δηλήσηται, 8 5ἴηξ. 1 Δ0γ. 5]. οὗ 1ῃ6 τηϊ4ἀ]6 ἀδροπθπί δηλέομαι, “ ἐο 
ὀγεαῖ,," “ἰο ἀεδίτου ;)) ΤΆΟΤΘ Εἰ ΓΘΓΑΊΙΥ, “ ἐο ἔπ)ατε ;) ἴαϊ. δηλήσομαι. 

Ὁπλοτέρων, σρ6ῃ. ΡΙΕΓ. οὗ ὁπλότερος, α, ον, ΒῈΡοΥ] ἰϊν 6 ὁπλό- 

τατος, ἢ, ον, ΜἰΠΟὰΣΐ ΔΠΥ͂ ΡΟΒΙΟΥ6 ἴῃ 56 ; Ρορίϊο [ῸΥ νεώτε- 

ρος, νεώτατος, “ ψοιηρετ,᾽ “ ψοιπρεςὶ.᾽" "ΓΘ ΒΌΡΘΓ ἔνθ 15 ποῖ Τα πᾶ 

ἴῃ 16 ΠΙαα, θῦθαβ Ηθβίοα υ865 16 ΒΌΡρΘΙ αἰ 6. ΤΠΘΤΕΙΥ, μου ρἢ 

ΟΠΪΥ͂ ἰη {Π6 ΤΠπδοροηυ. ΤΠ οτἰσίπαὶ 5 σπἰ βοδίίοη, 85 18 θυϊάθηΐ ἔγουα 

1η68 τοοί ὅπλον, νγὰβ “"ΠΊΟΤΕ, πιοδί ἢὲ (ΟΥ̓ δεατὶπδ αΥ̓πιδ;)" ἃπὰ 50 νγῦϑ 

ἢπὰ ὁπλότεροι, 5ΙΤΩΡΙΥ “δε ψοιέλι,᾽" “ ψομηρ πιεπ,᾽ ἃ. ε., [ῃΟ56 σαρ8Ὁ]8 
οὗ Ὀδδυπηρ᾽ ἈΥΓΏΒ, [Π6 ΒΟΥ  ΙΟ68016 τηθῃ, 05 ΠΠΚ6 μάχεμοι, ἀῃ ἃ ορροξοᾶ 
ἴο 1868 οἸΪά πηϑη δηὰ οἰ] άγθη. Βυΐ 85 1Π6 ψοιηρεϑβὲ 8Υ6 [Π6 ἰαδὲ δοτη, 
ἄνδρες ὁπλότεροι 8150 ΓΘ 8Π5 “ἦα ἰαίίεγ σεπεζαΐίονϑ,᾽" ““πιεπ οὗ ἰαίετ 

ἄανε." (Τάεοοτ., ΧΥΪ., 46.) 

᾿Ἠερέθονται, 8. ῬΙΌΓ. ΡΓ65. ᾿ἱπάϊο. τά. οὗ ἠερέθομαι. οὐράν θοΟΚ 

ἐϊ.) 11π6 448. 

1χνε 109. Μετέῃσιν, Ἐρὶς ζ0Γ μετῇ, 8 Βίησ. ΡΓ65. 500]. οἵ μέτειμες 

Πρόσσω καὶ ὀπίσσω. ΟὈΟπΒυὶὶ θΟΟΚ ἱ., π6 848... 

Λεύσσει, 8 βἰησ. Ργ65. ἰηᾶϊο. δοῖ. οὗ λεύσσω, “ ἐο ες," ἅἄ. 
ἴχνε 110. Οοπβαὶὲ ὈοΟΚ ὶ., Ππ6 1920. 

Ὄχα, δαάνοτῦ, “ὧν {ατ.᾽" Οὐοπδβυῦ ΒΟΟΚ 1. ̓ ἰπ6 69. 

᾿Ἐχάρησαν, 8 ΡΙΌΓ. 2 ΔΓ. ἱπᾶϊο. ρᾶ55. οὗ χαίρω, ““ἐ0 τὸ» 

“ 7οῖσε,᾽" ὅχο. 

᾿λπόμενοι, ΠΟΙ. Ρ]ΌΓ. πηᾶ56. ΡΥ68. ρατί. τηϊά. οὗ ἔλπω, “19 
εσπ8ε ἐο πόρε." Ιῃ 1ξ6 τηϊάά!θ, ἔλπομαι, ““ἐο ἦονε.᾽" 

1χνὲ 107. 

11νὲ 108. 

[ᾺΝΕΤῚ] 

[πνε 112. 

᾿ τὸς, 

ΡΟ ΟΥΣ Ὁ πὰ 

Δ «ἀπ δ δόλων, « 



ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΙ ΟΒΒΆΚΥ, ΘΟ 

᾿ Βοοΐ 3. ἵαλπε 119-192}. 

Ὄζεοοῦ, σα6ῃ. δβίησ. οἵ ὀϊζυρός, ἄ, ὄν, “ πιοιιγηζιὶ,,) " ὠπ[οντίιπαίε." 

Οοπβαῖ ὈοοΚ ἱ., ᾿ΐη6 417. Ἶ 
ἜἜρυξαν, Ἐρίο δηὰ Ιοπὶς ἴῸΥ ἤρυξαν, 38. ῬΙΌΓ. 1 8δοΓ. ἱπάϊο. - 

δοῖ. οὗ ἐρύκω, “το τεῖπ ὀαεῖς ;)" ἴαϊ, ἐρύξω: 1 ἃογ. ἤρυξα: 

ὨΊΟΥΘ ᾿ἰΓΘγΑΙΎ, “0 ἀεορ ἵπ,,) “το κοίά ἵπ,᾽ ἃπὰ τὩθη “ἐο σμχὺ,"" “το 

τοῖπ ἴπ." 
Στίχας, ἀοουβ. ΡΪαΓ. οὗ στίξ, στιχός, ἡ, “ἃ ταηλ,᾽"" “ πε," “Α1ε.".-- 

Οὔβογνθ {πᾶὶ [6 ποιηϊηδίϊνθ στέξ 4068 ποὶ δου} Ὁ οσοῦγ, 1ὴ6 ννοτὰ 

θαὶπρ ΟὨΪΥ͂ υ56ἀ ἴῃ ἴΠ 6 σϑηϊτῖνθ βίπσαϊαγ, ἀηὰ ἴῃ 1ῃ6 ποπιίηδίίνο πὰ 
δοσυβαῖνθ ρίυγαὶ, στίχες, στίχας, 0:8 ΟἾΠΟΙ οα865 Ὀθὶπρ ἰδ κϑη ἔγοτα 

στίχος, ου, ὁ, ΝΜ ΕΪΟἢ 15, πῃ σθῆθγαὶ, τηοϑὲ υϑϑὰ ἰῇ ργ056.---ΕὙοτῃ ἃ τοοῖ 

ΣΤΙΧ--, ὙΠ] Οἢ ΔΡρΡΘΔΓΒ ἰῃ ἃ Ἰεησι θη (ΌΓΠὶ ἰῃ στείχω. 

Ἔδαν. Οοηβυϊξ ὈΟΟΚ ἱ., ᾿ἰπ6 391. 

. ᾽Εξεδύοντο, 8. Ῥ᾽αγ. ἱπηροτί. ἱπάϊο. τηϊἀ ἀ]6 οὗ ἐκδύω, “ ἰο ἰακε 
ἴχνε 114. ΟΠ", ““ἰο βἰγὶρ οὔ ;)" ἴαϊ. ἐκδύσω : 2. δΔογ. ἐξέδυν (τ ἰη- 
ἰγαηϑιεἶϊγ τηθδηΐη 5), “10 σῸ οτμιέ,,") “ἰο σοπιδ οἱ" οὗ ἃ ἰῃϊησ. [π 1Π6 

τηϊαά!οθ, ἐκδύομαι, “ ἰο ἰαζε οὔἵ Π΄οπι ὁπ ᾽5 8εἰ[.᾽" 
Κατέθεντο, 8. ῥ᾽. 2 80 Υ. ἱπά 6. τὰ, οἵ κατατίθημε, “ἰο Ῥμὲ ἀοιση.᾽" 

ἤἌρουρα, ας, ἧ, “α 8μαεε οὗ στοιπά." ΤῊΘ ΡτΌρΡΟΥ πηθδηΐης 

{πνῈ 116. οὗ (6 ννογὰ 15, “ εἰἰεά ΟΥ αγαὐΐς στομπά,᾽" ““δεεά-ἰαπὰ,᾽" 

«ς ρογπ-ἰαπὰ ;,") 1ῃ6η, σΘΏΘΓΑΙΥ, Π{Κ6 γῇ, “ φστοινά," “ ἰαπά," “ εοἱ!." -α 

ΕΊοηὶ ἀρόω, ἴαϊ. ἀρόσω, “ ο ρίοιιρἢ,᾽"" “ἰο {ι|1.᾿ 

Προτί, ἀῃ οἰά, δη(, δβρθοίδι!ν, Ερὶς δηὰ Ποσχίο ἴοττὴ ΤῸΓ 

πρός, οἵ {τοαᾳιθηΐ οσούτγοηοθ ἰπ Ηοιηθσ. [π 6 Ογθίδῃ 

ἀἰϊαϊθοῖ, πορτί.----ΟΟἴραγο 1Π6 ϑαηβοσῖς ργαί. 

᾿νε 117. "Ἄρνας. Οὐοηβυϊα ᾿η6 103. 

Καλέσσαι, Ἐρίς ἴογ καλέσαι, 1 8ογ. ἱπῆπ. δεῖ. οὗ καλέω, “το 5μπν 

πιοη .᾽) αἴ. καλέσω. 

Ικ1νῈ 118. Προΐει. Οοηβ]ξ θΟΟΙ ἱ., ᾿π6 826. 

Ταλθύθιον. Οοπδαϊὶ ὈΟΟΚ ἱ., π6 320. 

11πὲ 119. Τλαφυράς. Οοπδβυϊῖ θΟΟΚ ἰΪ., π6 88. 
ἤΑρνα, 668. δίησ. Οὐπδυ! ΠΠπ6 109. 

Οἰσέμεναι, Ἐρίς, Ἡοοτίο, ἀπά “Βοος ζογ οἵσειν, ν»»Βΐοἢ ἰαβὲ 8 
ἴπνε 1320. ΞΟ Γ δα Ερίς ἱπῆηϊιῖνο, νι 1η6 το οἵ δη δογίβι, δπὰ 

(ἈΠΠ πα ἀπάθυ {Ππ|Ὸ βᾶπηθ οἰαββ οἵ ϑτοτάβ ἢ οἷσετε (Πἴπ6 103) ἃηὰ 

ἄξετε ([ἴπ6 105). (Οοηδαὶ: Βμέίπιαπη, Ἱττερ. Ῥετὺς, εὰ. Ῥίλίακε, μ. 

251. ποία.) 

᾿Απέθησε. Οοηβηϊε ὈοοΚ ἱ., π6 220. 

Ἴρις, δος, ἡ, ἃσοιι5. Ἶρεν, γο6. Ἶρι, “ 1εὶ5,᾽)") (06 Ἰη ΞΒΘΏ ΖΕΥ͂ 

᾿ς ΜΝΕΊΞΙ. οΓ 86 δοᾶδβ ἀπιοπρ {Ππδιηβοῖνθϑ, Οἵ, ΤΊΟΓΘ {γΘΘ]ΌΘΠΙΙΥ, ἵγοπι 

. δοὰβ ἴο τηθη. Βιΐ, ΘΟΎνΘΓΒΘΙΥ, ἰπ 7), ΧΧΊΙ.. 198, 58:6 ἰβ 10 οαττίδῦ 

[χ1νῈ 118. 

Τὰν Ὲ 116. 



Θ08 ΗΟΜΈΕΞΒΙΟ ΘΙΙΟΞΒΑΚΥ. 

Βοος 8. 1ήπὸὲ 121-126. 
ΟΥ̓ ΑΘΒΠ]Π]165᾽5 σἰβῃθ8. Ηδγ βριἐΠϑΐβ 811 ροϊπί ἰο βυν 655; 45, ταχεια 
ἀελλόπος, ποδήνεμος, πόδας ὠκέα, χρυσόπτερος, ἕο. Τπ ἴΠ6 Οὐγ5567 

586 15 ΠΟΥΟΥ παιηθά, ΜΕΥΟΌΤΥ Ὀαΐησ ΤΠ6ΥΘ 1Π6 5016 ΤΠ ΞΒΘΉΡΟΥ οὗ {Π6 

δοῦβ. Ἡδβιοᾶ 68}15 Π6Υ 1ῃ6 ἀδυρῃΐου οὗ ΤΠαυτηδβ { Ῥγοπαετὴ .----[7588]- 

Τγ ἀογίν θᾶ “ΠΌΤ ἐρῶ, εἴρω, ἐδε Ξρεαζεῖ, απποιησεγυ. Ἡθυτηδηη ἀθάμοθβ 
1 ΤτΌΤἢ εἔρω, 5εΥΟ, ἃ5 1ζ ϑδεγίϊα. 

ΔΛευκωλένῳ, ἀαΐ. βίηξ. ἴδηι. οἵ λευκώλενος, ον, “ {αἱγ-αγτπεά."--- ΕὙΟΤΩ 

Λευκός, ““το]ιῖίε,᾽)) “ {αἴγ,᾽) ἀτια ὠλένη, “απ ατηι.᾽ 

1χνεῈ 122. Ἐῤδομένη. Οοπβυϊξ θΟΟΚ 1]., Ππ6 280, 
Ταλόῳ, ἀαΐ. 5Βίησ. οἵ γάλοως, σοῃ. γάλοω, ἧ, “α 5ἰδίετ-ἴπ-ἰαιο." 

ΟΟΙΏΡΑΥΘ ἰπ6 1ιαἰπ σίοβ. ΤῊΘ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠάϊηΡ ΤΙ ΒΟῸΪΠ6 ἔοστα 15 
δαήρ. (Οοπβυὶ Ροέϊ, Εἰψηιοὶ. Εοτδοῖ, ἱ., Ρ. 131.) 

᾿Αντηνορίδαο, ἘΡὶς ἴῸΓ ᾿Αντηνορίδου, σθη. 5Βίησ. οὗ ᾿Αντηνορίδης, ου, 

ὁ, “Ἴβοη οΓ Απίοποτ." Ῥαϊγοηγτηῖς ποαη. --- ΕἸοτα ᾿Αντήνωρ. Οοη- 
5}Π 1π6 148. 

Δάμαρτι, ἀαΐ. βίης. οἵ δάμαρ, αρτος, ἡ, “ α τοῖξε,, “α 8ροιι56.᾽---ΕἼΟΤα 
δαμάω, “ἐο ἰαπιε,᾽" “ἰο διιδάπμε ;," 5.ΥΘΊΥ, ΤΠΘΥΘΙΌΓΘ, “ ὁπε ἐ]ιαὲ ἐς ἰαπιεᾶ 

ΟΥ̓ ψοκεὰᾶ ;)" ἯΚ6 16 1,αἰἴῖπ σοη)ια, ϑΥΏΘΓΘα5 απ τππιοεδεα τιαϊάφη Ὑγὰ5 
ἀδάμαστος, ἀδμής. - 

Ἑλικάων, ονος, ὁ, ““Ηεϊϊοᾶονι,᾽") Β0η οὗ Απίθῃου, δπᾶ δ5- 

ἴανε 123. θαπά οἵ 1,δοάϊςθ, ἀδυρμΐου οὗ Ῥυίατη. 
Μεγάρῳ, ἀαΐ. 5Βἰπρ. οἵ μέγαρον, ουὅ, τό, “απ αρατίπιεηΐ,᾽" “ἃ 

τοοηιαη᾽5 αρατίπιεπί," ὅς. ΟΟηβα] ΒΟΟΚ ἰΪ., Ππ6 137. 

Ἵστόν, ἀοουβ. βίησ. οὗ ἱστός, οὔ, ὁ, ““α τεῦ ;)) ῬΥΟΡΘΥΙΥ, “ἦε δατ - 

ΟΥ̓ δεαπι οὗ ἐΐε ἴοοηι ;)" ἴῃ 6, σΘΠΘΥΆΠΥ, “ ἐλε ἰοοπι ;᾽" ἸΘΠΟΘ ““ἐλδ τσαῦΡ 
ἐλαὶ τσας ἤχεά ἰο ἐδ δεαπι ;," δῃᾷᾶ 50, “ἐΐε τοεῦ. ΟὈπηΒ0} ὈΟΟΚ 1., 

Ἰ1π6 91. 

Ὕζφαινεν, 8 5ίησ. ᾿ηρογῖ, ᾿πᾶϊο. δοῖ. οὗ ὑφαίνω, ““ἐο τοεαῦε ; Ταΐ. 

ὑφάνῶ : 1 ΔΟΥ. ὕφηνα. ---- ΤΟ ησΊ Ποηοα ΠΌΠ {Πῃ6 τοοῦ ὙΦ--, ΒΟ ἀρ- 

ΡΘΔΙΒ ἰη ὑφή, ὑφάω, ϑαηβουὶξ τέ, γα», Ἀπ ΟἿΓ τρέανε, τσεῦ. (Ῥοϊξ, Ἐλῳ- 

φαοὶ. Εουϑοῖι., '., Ὁ. 380, 359.) 

Δέπλακα, δοουβ. βίηρσ. οὗ δίπλαξ, ακος, ἧ, ““α ἀοιδίε εἰοαζ,," 

{πνῈ 156. ἢ. 6.) οἵ ἀου]8 [0] 48. (Οοπβαϊὶ ποίθ.).---ΕἸοπ διπλάζω, “ ἐο 

ἀοιιδῖε." Αι 
Πορφυρέην, ἘΡΙ΄Ο ἃπὰ Ιοῃΐο ΟῚ πορφυρέαν, ἀοοῦβ. Βίησ. ἴδῃ. ΟὗἨ πορ- 

φυρέος, α, ον, ἘρΡὶς ἀηὰ Ιοηῖς ἡ, ον, “ῬΏΆΓΡΙΕ ;," 5. ΟΕ], ““ ἀατκ-τεὰ Ἦ 

Ὀπὶ ναυυὶηρσ ἴῃ σΟ]οσ. ΟὐηΒΌΪ: ὈΟΟΚ 1., Ππη6 482. 

Πολέας, ἘΡὶς δηὰ Ιοπὶς ὉΥ πολλούς. Οοηβυϊ ὈΟΟΚ ὶ., 1ἰπ6 δ59. 

᾿Ενέπασσεν, 8 5β'ηρσ. ᾿ηροτῆ. ἱπᾶϊο. δοῖ. οὗ ἐμπάσσω, “ἴο Ξρτίπκϊε ἐπ 
ΟΥ οπ "" [υϊ. ἐμπάσω : 1 δογ. ἐνέπασα.----Μ ΘΙ ΡΒΟΥΘΑΠΥ Θιμρὶογθᾶ ἕο 

1χνε 125. 



ΗΟΜΕΚΒΙΟ ΟΙΟΒΒΑΚΥ͂. σῦ9 

Βοοῖκ ἃ. Ζάης 136-137. 
ἀϑηοίθ {{Π|0 τοογζίης ΟΥ̓ισεαυίης πὶ οἵ το ραίίθγπβ. (Οοηβοὶ: ποίο.} 
“- Ετοιη ἐν δηὰ πάσσω, “ ἰο δρτίηκίε.᾽" 

᾿Αέθλους, Ἐξρὶς ἀηά Ιοηὶο [ῸΓ ἄθλους, ἀοου8. Ρ]υγ. οὗ ἄεθλος, ον, ὁ, 

ἴΟΓ ἄθλος, ου, ὁ, ““α σοπίεϑδί,᾽" “ ἰοἱϊ,᾽" “ἐγοιδίε.᾽" ς 

Ἔθεν. Οοηβυὶὶ θοΟΚ ἱ., Πἶπθ 114, ἃπά τῃ9 ποῖθ οὔ ἐμαὶ 
ΡΆΒΒᾶρθ. 

Παλαμάων, Ἐρὶο ἀπά Ιοπὶς (ὉΓ παλαμῶν, σθη. ΡΪΌΓ. οὔ παλάμη, ἧς, ἡ, 
“ἐλε γαΐπι οὕ ἰλε λκαπὰ : ἴῃ σθηθγαὶ, μονγθύθγ, “ ἐδ λαπα" ΤΠΘΓΟΙΥ͂, 88 
ἰπ 1Π6 ργδβθηΐ ρᾶ58856.---ΟΟπιρᾶγθ ἔπ 6 1 διίη ραίπια. 

Ὁ ἢ: Ἰπορ Ερὶς ἂπὰ Ιοηΐο [ῸΓ ὠκεζα, ποπη. βίη. ἔδιῃ. οὐ ὠκύς, 

1χνε 180. Δεῦρο. Οοηβυϊὶ ὈΟΟΚ ἱ., Ππ 168. 
Ἴθι, 2 βῖησ. ΡΓ65. ᾿πρου. οἵ εἶμε, “0 σοηιε.᾽" 
Νύμφα, νοο. 5ἰπρ. οὗ νύμφη, ννυὶῖῃ Βῃιουέ ὅπ] νοννεὶ. (Ὁοηβυὶέ ποίθ.) 
Θέσκελα, δοουβ. ΡΙαγ. πραΐ. οἵ ϑέσκελος, ον. ΟΥ̓ σΊΏΔΙΥ, “ σοά κε," 

" ἀϊοῖπε ;" Ὀυΐ ἃ5 ΘΑΥΥ 85 (Π6 {ἰπὴη6 οὗ ΗυτΏΟΥ, {Π|8 56 η86 ν᾽88 σοῃ- 

ἤπροά ἴο {6 [}}] [Όγπὶ ϑεοείκελος, 80 τῃαἱ ϑέσκελος νγὰ8 ΟὨΪΥ υδεὰ, ἕῃ 
ΒΘΠΘΓΆΙ, [ῸΓ “ βδίταηρε,,) “δι ρετπαίιταὶ,᾽" ““πιατυείοιι5,"") ““τοοπάγοιι5,᾽" 

ἃ πὰ αἰνγαῦϑβ οἵ {πίη 8, 85 ϑεοείκελος ΑἸννΑΥ 5 νγὰ8 Οὗ ΡΕΓΒΟΠ8.---ΕἼΟΙῚ 
ϑεός ἀπά ἐΐσκω, “ἰο ἰἰκεη,᾽) “ἰο πιαζε {ϊκε.᾽ 

Ἴδηαι, Ερὶο ἀπά Ιοπίς ἴον ζδῃ, 2 βίῃ. 2 800. 5βι]. πιά. οὔ 186 ταάϊ- 
σΔ] εἴδω, ““ἰο 5ε6.᾽" 

Φέρον, Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐο ἴὉΓ ἔφερον, 8 ΡΙατ. ἱπηροτί. ἱπάϊο. δαί. 
11νὲῈ 132. 

οὗ φέρω. 

Πολύδακρυν, ἀοουβ. 5βίπρ. οὗ πολύδακρυς, υος, ὁ, ἡ, “ ἐεαγζμϊ,᾽" “Ῥ»τὸ 

ἀμοίϊυε οὗ πιαπν ἰεατε.""--- ΕΥότῃ πολύς ἀπὰ δάκρυ. 
Ὀλοοῖο, Ἐρίο πὰ Ιοηΐο [Ὁ ὀλοοῦ, σϑῃ. βίης. οἵ ὀλοός, ἥ, 

ἴακε 158. ον, “ ἀροιτιιοιίοε."-Ῥτοαὶ ὅλω, ὄλλυμι. 
Λιλαιόμενοι, ποπῃ. ΡΙΌΓ. τηᾶ56. ΡΓ68. Ρατί. οὗ 1πΠ6 ἀθροπεηΐ ἥξιο λι- 

λαίομαι, “ἰο ἰοηρ' [ον,᾽" ““ἰο ἀεδῖτε." 

Ἕαται, Ἐρία ἀπὰ Ιοπΐο ἴῸγ ἦνται, 8 ΡΙαγ. οὗ ἦμαι, “1 σἱὲ," 
1λνῈ 134. ὡς, . 

Κεκλιμένοι, πομ. ΡΙαγ. τηᾶ56. Ρογῇ, ρατί. ρᾷ58. οἵ κλένω, “16 
ἴανα 186, τεοϊϊτιε ;,)) ἴαξ. κλινῶ : ροτῇ, κέκλικα : Ῥεσί. ρᾶ88. κέκλεμαι. 

Ἔγχεα. Οοηβοὶ θΟΟΚ ἰϊ,, 11π6 389. 

Πέπηγεν, 8 βίηρ. 2 ροτί. οἵ πήγνυμι, ““ἰο βπ,᾿" “ἰο πιαΐε {ἀπὲ ;" αὶ 
πήξω: 1 δογ. ἔπηξα: 2 φΡεοτῖ, πέπηγα, “1 απὶ Πτεά," “ εἰαπὰ Λαεὰ," 

“ἐϑιοκ {αει."--|,δηριμοποὰ [τοπὶ ἃ τοοῖ παγ-ν ὙΥ ΒΙΟΝ. ἈΡΡΘΆΓΒ ἴῃ 2 801. 

Ρᾶ58. ἐ-πάγ-ην. 
Μακρῇς, Ἐρὶς πὰ Ιοηΐα ἴογ μακραῖς, ἀδι. Ρ᾽ατ, ἕδπη. οὗ μα». 

[χππ 197. ρός, ἡ, αν, Εὐὶο ἀρᾷ Ιοηΐο (0γ ά, ὄν, “ ἰοης." 

[χνεῈ 128. 
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Βοοῖ 8. Τ71πὸ 191--148. 
᾿ἘΕγχείῃσι. Ερίο δηᾶ Ἰοῃὶο ΤῸ ἐγχείαις, ἀαἴ. ΒΙαΥ. οὗἁὨ ἐγχείη, ηςν ἣ, 

“τῷ δῇέεατ.᾽" 

Κεκλήσῃ, Ὁ βῖηρ. 8. [αϊ. Ρα58. οἵ καλέω, “10 οαἰὶ ;᾽" ἔαΐ. κα- 

Ἴμακε 138. γέσω: 8 ὧϊ, Ρᾶ58. κεκλήσομαι.---(Οοππα!: ποίθ. ξ μαι.---ἰ| ΟΟΠπΒῸ} ποίθ.) 

"Ακοιτις, ἰος, ἡ, “α τοῖο," “ἃ 5ροιιδε.---ΕἼοτὴ ἀ, σορυϊαΐϊνα, ἃπα 
. κοίτη, “αἱ σοκοἶ." - 

ἽΡΟΟΝ δου. 5ίηρσ. οὗὨ ἵμερος, οὐ, ὃ, “ ἀεδῖγε,)) “Ἰοπρὶη 

ἔμνκ.199. ον." --- τοτη ἱμείρω, “ἰο ἀεδῖγε,)") ““ἰο ἰοηρ' 707," δπὰ {ἢ 5. 
ΒΘΙΏ 405, “τοτὴ ἕεμαι, τη 46 οὗ ζημι. ΄ 

Ἔμδαλε, Ἐρίο ἀπά Ιοηὶς ἴογ ἐνέδαλε, 8 5Βἰηρσ. 2. Δ0Υ. ᾿πά!ς. δοΐ. οἵ ἐμ- 
θάλλω, “ἰο ἴη{πι86 ἵπίο ;᾽) ΤῆΟΥΘ ΠΠΓΘΓΔΠΥ, “ ἐο Πίηπρ᾽ τπιο.᾽ 

Τοκήων, Ἐρὶς ἀπά Ιοπῖς [ῸΓ τοκέων, σ6η. ΡΙ0Γ. οὗ τοκεύς͵ 
ἕως (Ερὶο δπὰ ΤἸοηΐς ῆος), ὁ, “οηὲ ιὐὴο δερεί5,,) ““α {αϊὴεγ." 

Ιὴ ἨοπΊου δἸνναύ85, ἀπ ἴῃ Ηδϑίοα ὑβιδ}}Υ, ἴῃ 106 ΡΙΌΓΔΙ τοκῆες, τὸκ 

εἴς, “ἐραγεηί5. ἩοπηΘΓ δηὰ Ηρθβίοά 5} }}Ὺ ἤᾶνθ {Π6 Ἰοηὶο ΟΥΠῚΞ 

τοκῆες, τοκήων, ὅχο., γαῖ ἰπ 16 ΠΙΔά νγα ἤᾶνβ αἶἰβὸ 1Π6 ρθη. τοκέων. 

ΤΊΙΘ ἀαιῖνα τοκέσι ΟΟΟ ΕΓΒ ἴῃ 8Δη δρίσταπ ἴῃ Βοοϊ!"5 ]πδεγῖρὶ., ἱ., Ὁ. 555. 

᾿Αργεννῇσι, Ἐρὶς ἀηὰ Ιοηἷς ἴογ ἀργενναῖς, ἀαΐ. ΡΙυτ. οἵ ἀρ. 
[πνῈ 141. εγνός, ἥ, ὄν, ΖΞ οἸΙς ἀπὰ Τοτῖο ἤογ ἀργός, “ τολέίε." 

Καλυψαμένη, ποι. 5[ηξ. ἔδιη. 1 800. ραγΐῇ. γηϊὰ. οὗ καλύπτω, “ ἰο ἐη- 

φεῖορ," ““ἰο πἰάε ἔγοπι υἱειο;)" Γαΐ. καλύψω : 1 δ6Υ. πρφφι τα Ϊῃ τῃ8 
τη 416, καλύπτομαι, “ἰο ἐπυεῖο» οπε᾿5 εἰ." 

᾿Οθόνῃσιν, Ἐρίο ἀπ ΙΟηΐσ [ῸΓ ὀθόναις, ἀαϊ. ῬΙαΓ. οΥ̓ ὀθόνη, ης, ἡ, «ᾷ 

ἐπέ τοῦθ." (Οοηβαϊ ποΐθ.})---ΑἸ τ 5 υϑ6 ἴῃ 1ῃ6 Ρ] 018] ΟΥ̓ ΠΟΠΊΘΤ. 

Ὡρμᾶτο, 8 5βἴησ. πηροτγῖ ἱπᾶϊο. τηϊᾷ. οὐ ὁρμάω, “10 5εἰ ἴπ 
ηιοίίοπ,᾽" “ἰο ἸΥΡ οἡ ; ἴαϊ. ὁρμήσω.---Τῇ 16 τη! 416, ὁρμά- 

ομαι, “το Ῥειὲ οπε᾽ 5 561 ἴηι πιοίΐοτ," “ἰο αἀναποε,᾽" ““ἰο πιοῦδ «οἱ, ταριά 

βδέερε ἃ" ---ΕὝΌτα ὁρμή, “ ατἣῳ υἱοϊεπι ΟΥ̓ γαρια Ῥγεβϑιγα οπισατιὶ."" 

Θαλάμοιο, Ἐρὶς δηα Ἰοηΐο ἔοΥ ϑαλάμου, σθη. οἵ ϑάλαμος, ουὅ, ὃ, ““ακ 

αγατίπιεηι,," “ ἐἰ τσοπιοτ 5 ἀρατἐπιξπὲς,᾽ ἴῃ 18 ἱπέβυιοῦ οὐ 1η6 Βόοιβθ. 
, ὙΤέρεν, δοοα. βίησ. πϑαξ: οὗ τέρην, εινα, εν, ὅκα., “ ἐδηδέν ;)" Β:υ ΟΕ, 
“τεὐῥεά ἀοιρη᾽" ((γοτὴ τείρω, “ἰο τι δ᾽), πη 50, “ςηιοοίἠ,,᾽ ““ 5061," 
“ ἀεϊσαίε,᾽"") “ ἐεπάετ,᾽") ὅχο.---ΑΚίη ἴο ξκωοίς τεράμων, ἃ5 4180 ἴο 1ῃ8 

1 Αἰ ἐδγεβ, ἐδ εΥ, [ΓΌΤῚ ἔεγο. 

᾿Αμφίπολοι, ποτη. Ρ] 07. οΥ̓ ἀμφίπολος, ον, ΒΕΓΟΉΥ, “ δεῖη 
αὐομ!,᾽) “ διιδῖοα αδομῖ ;," Ὀαΐ ἴῃ ΗοπηθΥ ἀπά Ἡδτγοδοίαβ ᾿5θᾶ 

ΘΗΪΥ͂ ἃ5 ἃ ἴδιηϊηίηθ. Βυβίδηςνθ, ἡ ἀμφίπολος, 66ηι. ἀμφιπόλου, ““α 

δαπάπιαιή.," -- ΕἼοΙὴ ἀμφί ἀπὰ πολέω, “ ἐο δὲ διιδῖεά αὐοιι.᾽" 
Ἕποντο, Ἐρίο πὰ ἸΙοῃὶο [Ὁ εἵποντο, 8. Ῥ]ΌΥ. ἱπηρογῇ. Ἰηάΐο. οὗ ἐπ8 

το 416 ἀθροηθὴϊ ἕπομαι, "“ἐο [οϊϊοιο ;) Ταῦ. ἐρωκωμ Ὁ δου, (ἢ 85Ρ] 
Ταὶθ) ἑσπόμην, ὅζο. 

11νὲ 140. 

[χνε 142. 

[λκὲ 143. 

᾿ 

ἀρ  “». " 

“»ῳὦδ 



ἨΟΜΈΚΙΟ ΟἸΟΒΒΑΚΥ͂, 017: 

Βοοῖ 8. Τήπε 144-1δ0. 
᾿ Αἴθρη, ἧς, ἡ, Ἐρὶσ ἀπά Ιοπὶς ΤῸΥ Αἴϑρα, ας, ἡ, “ Ξιλτα." 

4 ἴακι 144. (Οοπβυὶὲ ποίθ.) ΄ 

Κλυμένη, ης, ἦν, “ ΟἸἰψπιεηε." (Οοηβυὶ! ποίρ.) 
Βοῶπις. Οὐοηβαϊὶ θοΟΚ ὶ., ̓ η6 δ51. 

11νῈ 145. Αἶψα. Οὐπβυϊξ θΟῸΚ ἱ., Πἰπ6 803. 

Ἵκανον, 8. Ἀγ. πηρογί. ἱπάϊς. δοῖ, οὐὗὁἨ ἱκάνω, “ ἐο δφηιε." Ἐρίο 
Ἰϑησίῃθηθά (ὈΓπῚ [ῸΓ κω. 

Ὅθι, δάνοτῦ, ροσίϊο [ὉΓ οὖ, ““τολετε. ᾿ 

Σκαιαΐ, Ὠοτη. ΡΙυΓ. ἕδτη. οὔ σκαιός, ά, ὄν, “ ἰε{ι,᾽" “ὁπ ἐὰε ἰεε απα 

ΟΥ βιάε." ὩΤῇρῃ, “ τεεβέεγη," “ὁ ισεπίισατά,᾽" ἃ58 Θχραἰποὰ ἰη (6 ποίδ 

Ἦδποθ [6 πᾶπ|6 Σκαιαὶ πύλαι, “τε ϑεααη ραϊε5,᾽" σἴνϑῃ ἴο ἴῃ:}6 ννϑϑί- 
ΘΓ βαΐθ οἵ ΤΥΟΥ. (Οοπβυὶὶ ποῖθ.) 

Πάνθοον, σου. βίη. οἵ Πάνθοος, ου, ὃ, "" Ῥανιλιδιι 5." (Οοη- 

ἴωπε 146. 50}: ποίθ.) 

Θυμοίτην, σου. Βίησ. οἵ Θυμοίτης, ου, ὁ, “ Τἀψπιαίε5." (Οοηβοὶ 

ποΐθ.) 
Ἱκετάονα, ἃσουβ. βίησ. οἵ Ἱκετάων, ονος, ὁ, "" Ηἱϊοείαοτι."" 

ἴμκε 147. (Οοηβυϊι ποΐθ.) 

Ὄζον, ἃσοῦβ. βίης. οὗ ὄζος, ου, ὁ, “α ὄγαπολ,᾽," “4 φδοίοη ΟΥ̓ δἧἦοοί,᾽" 

Οοηβαυϊὶ θο0Κ ἱ., Ππ6 294. 

11νε 148. Οὐκαλέγων, οντος, ὁ, “" ἵϑεαϊεσονι.᾽" 
᾿Αντήνωρ, ορος, ὁ, “ Απίεηπον." (ΟΟπβυὶ ποίθ.) 

Πεπνυμένω, ποιῃ. ἀμ] Ερίς Ρεγῖ. ρατί. μΡ858. οἵ πνέω, υυΣῖΐν ργθϑθηὶς 
βἰσηϊποδίίοη, “ὁ λατε ὑτεαίὴ ΟΥ̓ βομὶ ;᾽" ὈΒΌΔΙΥ, πούγονου, δηρίογθά 

ΠηΘ ΡΠ ΟΥΙΟΔΙΙΥ͂, “ἐἐο δός ισί5ε,᾽" “ ἀϊδοτεεί,," “ Ῥυμάεπε." ἨἩδποθ πεπνυ- 

μένος, “" ἀϊδοτεεί,᾽"" “γγιάεπί.᾽" -- ΕὙοτη δὴ οἱὰ τοοὶ ΠΝΎΥ--, βοπὶθ σὸ- 

τηδ᾽η5 ΟΥ̓ Υ πο ἅτ (0 ὃ6 Τουπᾶ ἴῃ {ῃ6 σοτηρουηᾶβ ἀμπνύω, ἄμπνυμι, 
ὶ. ε., ἀναπνύω, ἀνάπνυμι. . 

Ἑϊατο, Ἑρίς δπὰ Ιοηΐς [Ὁγ ἦντο, 8 ρίαγ. οἵ ἥμην, αβδίσηδά 
ἴανε 149. ἃ5 ἂπ ἱτηρογίδοϊ ἰο ἦμαε, Ὀαΐ ἰπ ΤΟ Δ} ΠΥ ἃ ΡΙυρογίεσι. Οοη- 

ΒῈΪ ὈοΟΚ ἱ., 1ἰπ6 512. 

Δημογέροντες, ΠΟΙη. ΡΙΌΓ. ΟΥ̓ δημογέρων, οντος, ὁ, “ἀπ εἰάεν οὕ ἐλε 

ρῬεορίε.""--- ΕἼ δῆμος δῃὰ γέρων. 
Σκαιῇτι πύλῃσιν, Ἐρίς δπὰ Ιοηΐς, ἴογ Σκαιαῖς πύλαις. 

Γήραϊ, ἀαϊ. βίηρ. οἵ γῆρας, τό, “οἱά ασε ;᾽" Ἡογηοτὶς φεη. 

{μπνε 150. γήραος, Αἰτὶς σοπιγαόϊοα γήρως, δῃὰ ΥΘΤΙΥ ἰαί6 γήρατος 

ἀλί, γήραϊ, Αἰτῖς οοηίγαοϊοὰ γήρᾳ.--- 6 ϑδηϑοσὶς τοοὶ 18 γί, ""βδῆθϑ 
σοτο.᾽" “ σοηΐοτὶ.᾽" 

Πεπαυμένοι, “" καυΐηιρ' εεαφεᾶ,᾽" ποτῆ. Ρ]ΌΓ. τῆᾶ86. ρατί. ματί. οὔ πα 

ομαι, “ἰο οεαδε ;᾽") τηϊἀἀ]6 νοΐὶςθ οἵ παύω. 



672 ἨΟΜΒΕΙΟ ΘΙΟ5ΒΑΚΥ. 

Βοοξ 8. 1άπὸ 150--158. 

᾿Αγορηταί, ποτη. ΡΙΌΓ. οἵ ἀγορητής, οὔ, ὁ, ““α 5ρεαζετ." --- ΟΑΤἼοτα ἀγο- 

ράομαι, ““ἐο δρεαΐς ἵπ γειδίϊο,)) “ἰο πβαταηριιε.᾽" 
, Τεττίγεσσιν, Ἐ!ρὶο ἀπὰ Ιοπῖο 1ῸΓ τέττιξι, ἀδέ. ρΙυγ. οὗ τέττιξ, 

ἴμνε 161. 1γος, ὁ, ““α εἰσαάα." (Οοηβαὶξ ποίβ.) 

᾿Ἐοικότες, ΠΟΙ. Ρ]ΌΓ. τηᾶ56. οὗ ἐοικώς. ΟὐΟπβοϊὲ ΒΟΟΚ ἱ., Πἰπ6 47. 

Δενόρέῳ, ἀαΐ. Ββίησ. οὗ δένδρεον, ου, τό, Ἑ!ρὶς ἀπ Ιοηΐο [Ὁ 
ἴπνε 152. δένδρον, ου, τό, “α ἰγέε."" ᾿ 

᾿Εφεζόμενοι, ΠΟΙΏ. Ρ]ΌΓ. ΡΓ65. Ραγί. οὗἉ {Π6 τηϊθ α]6 ἀθροπθηΐ ἐφέζομαι, 

“90 δἷἐ προη ;)" Ταϊ. ἐφεδοῦμαι.--- ΑἹ δον 15. ΟΠ]Υ υϑᾶ ἰπ {Π6 δοχίβὲ 
ἐφεῖσα. 

Ὄπα, δοουξ. βίηρ. οὗ ὄψ, ὀπός, ἡ, ““α τὍνη7οῖοε,᾽," “α ποίε;" ἀαῖ. ὀπί. 

80ΟΌ5. ὅπα.--- ΕἼ ἔπω, ἔπος, εἰπεῖν. 

Λειριόεσσαν, ἀ6ου8. 5ἰηρ. ἔδιη. οὗὨ λειριόεις, ὄεσσα, όὄεν, ““ἀεϊϊεαίε.᾽" 
ΒΈΓΟΗΥ, “οὗ ΟΥ δεϊοηρτὶηρ ἰο α {ἰἰψ,᾿" ““ οὕ ἰκδ παίμγε ΟΥ̓ εοῖοΥ οὗ α {ἰϊῳ ;ἢ" 

Βαϊ 85 ΘΑ ΪῪ 85 ἩΟΙΏΘΓ 56 ἴῃ 8 ΠηΘίδρΠΟΥΪ δ] 56η56, χρὼς λειριόεις, 

μεν βκίῃ :᾽ δηὰ ἴπ [28 ργββθηΐ 6856, βρθακίηρ οὗ ῃ6 ποίβ οἵ 1Π6 

εἰςδάα, “ ἀεἰίεαίε.," -- οι λείριον, “ α {πψ.᾽ 

Ἱεῖσιν, 8 ῬΙΌΓ. ΡΓ65. ἱπάϊδ. δοΐ. οἵ ζημι, “ἐο δεπά ῥοτγιεῖ,᾽) “ἰο επιϊέ.᾽" 

Ξ Ἧντο, 8 ρίυγ. ἱπηροσί. (ΒΊΓΙΘΕΥ Ρ]ροσίδοι) οἵ ἦμαι, ἴον νν ΒΙΟΒ 

ΓΈΝῈ 158. 1} Ἐρίο πᾶ Ιοηπΐο ἔογπὶ εἴατο οοουτταᾶ ἴῃ Ππθ 149. 
Πύργῳ, ἀαΐ. 5βίπα. οἵ πύργος, ουὅ, ὁ, ““α ἰοισεγ,;)") ΘΒΡΘΟΙΔΙΠῪ βυοῖ ἃ 

ὙΓΟΓΘ δἰἰδοῃθα ἴο 1Π6 νγ8}}5 οὗ ἃ οἰΐγ. (Οοηβοὶ ποίθ.).---ακίη ἰο 

πέργ-αμος, αἰ5ο ἴο 1Π8 ἀδΙτηδη διγρ, οΙὰ ϑυτηδη ρωγρ, ἘΠΡΊ5ἢ δεγρὴ, 
ΗΟ τογᾶβ 8. ῬΥΓΟΌΔΟΙΥ δκίπ ἴὸ δεησ, “ἃ ἈΠ]. (Ροιί, Εἰψηιοὶ 
Ἐογϑβεῖι., 1ὶ.. Ὁ. 118.) ᾿ 

Εἴδοντο, 8 ΡῬΙΌΥ. 2 801. ἰπᾶϊο. τη ἀ16 οὗ εζδω, “ἐο 8εε,᾽ ““ἰο 

{πνῈ 154. ν εμοϊά." ἨοΙποΙ τῆοτα ΓΥΘαΌΘΠΠΥ ΘιηρΙοΥ5 ἴπ6 Ερὶο ἔοστῃ 
οἵ [η6 58 Π|6 ἴθ η56, ΠΑΙΗΘΙΥ, ἐδόμην. 

Ἦκα, δἄνϑυῦ, “ ἐπ α ἴοιο ἑοπε.᾽") (Οοηβοὶ ποίθ.).-- - [6 ταᾶὶ- 

ἴμνε 166. Δ] 5 σηϊβοδίίοη 15 “ ποὲ πιμοῖ,᾿" “ δἰ ρἠψ,᾽" ἀπὰ 1Π6 νγογχὰ 

τηυβί Ὀ6 ακίῃ ποῖ ΟΠ]Υ ἴο ἤκεστος, ννΣὶτἢ ᾿πΠ|{18] 165, “ ρεπεϊεδί,᾽" Ὀὰς 

αἶ5ο ἴἰο ἥσσων, ἥκιστος, Ὀδΐπρ, ἴῃ γαῖ, {Π6 ΙΓ ΡΟΒΙΕΥΘ ; 8150 ἴο ἀκέων, 

ἀκήν, ἀκαλὸς. (Βιμιπιαπη, 1,εχιϊ., 8. Ὁ.) 

᾽᾿Αγόρευον, ἘΡίο ἀπά Ιοηΐς ἴῸΓ ἠγόρευον, 8 ΡΙΌΓ. ἱπηροτί. οὗ ἀγορεύω, 

“10 πιέεγ.)". ᾿ 
Νέμεσις, ιος, ἡ, (Οοπδαϊ ποΐβ, ἀπὰ 4͵50 σϑῃιαυκβ ὁπ ψγε- 

ἴανε 156. εσίζομαι, ὉΟΟΚ [(., 1|π6 296.) : 
Αἰνῶς, δἀγνοτθ, ““τοοπά εν εν," “ σγεαιν." ΟΟπβηϊ: Βοοῖς 

ΕἾΝΕ 158... 
'., Ἰπ6 558. 

᾿Αθανάτῃσι ϑεῇς, Ἐς ἀπὰ Ιοηΐο ΤΟΥ ἀϑανάταις ϑεαῖς. 

ὮὯχα, δ6ο6ι5. δίηξ. οὗἩἨ ὦψ, ὠπός, ἥ, “ Ἰοοῖ.Ἶ" 



ΗΌΜΕΕΙΟ ΟΙΟΒΛΕΥ. 01 

Βοολ 8. ]ήηε 1θ0--1 73. 

Τεκέεσσι, Ἐρὶς ἀπά Ιοηΐο (ὉΥ τέκεσι, ἀαΐ. ῥ᾽ αν. οὔ τέκος, εος, 

ἴαπα 100. τό, ροβίϊο ἰβθυτη [ῸΥ τέκνον, ου, τό, ἃπὰ οἴη οἸηρίογοά ἐπι 

ἰῷ θοΐῃ Ἠοτηοῦ δηὰ Ἡδβίοά. 

Ἔφαν, Ἐρὶς «πὰ “ΕΠ ο]ο (ὉΓ ἔφασαν, 8. Ρ]αγ. ἱτηρογί, ἰηάίς, 
δοῖ. οἵ φημί. ᾿ 

ἽἼζευ, Ἐρὶς δπὰ Ιοηΐς ἴον ἔζου, 2 β'πρ. ΡΓ68. ἱγῶρϑυ. τηϊὰ ἀϊθ 

οἵ ἴζω, “10 εαιι5ε (ὁ δἱϊ ;) ἴῃ 186 τη ἀ!6, ἴζομαε, “ ἐο οἵ ." 

1χνῈ 163. Ἴδῃ, 2 βίηρσ. 2 Δ0Υ. 500]. πιά ἀ]6 οἵ εἴδω, “ὁ 5εε,᾿ ἄτα. 
Πηούς, δοσὰβ. ΡῥΙαγ. οἵ πηός, οὔ, ὁ (Ποτὶς πᾶός, νν»ηϊοῖὰ θΘοάπιθ {ἰν6 

ΘΟΙΩΙΏΟἢ [ΌΥΠ), “ἃ ἀϊπβηιαη,᾽" ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ὉΥ Τ]ΔΥΤΙαΡΘ; “ἃ πιαγγίασε 

τεϊαίϊοη ΟΥ̓ εοππεοίϊοη." ΝΘΥΘΥ υϑοὰ ὈΥ ἴΠ6 ἃποίθηϊβ ΘΧργεβϑὶυν οὗ 
Ὀ]οοά-Το] αἰ ἰοη8.---ΕἼοΙη πέπαμαι, ῃ6 παοί θείης ἐπίκτητοι συγγενεῖς. 
ὲ Αἰτίη, Ἐρὶ᾿ ἃπὰ Ιοηὶς ἴῸγ αἰτία, ποτῃ. βίηρ. ἕδη. οἵ αἴτιος, 

ΝΕ 164. ὁ, ον, ἘΡίο πὰ Ιοηΐο ἴοσ α, ον, “ἐπ αι," “ δεαγίπρ (λε 
δίαπιε,᾽" ἄχε. 

᾿Εφώρμησαν, 8. ΡΙ0Υ. 1 ΔοΥ. ἱπάϊΐα. δοῖ, οὗ ἐφορμάω, “ἰο δἐ17 

τ αραϊΐηπϑὲ οπε ;)" [αϊ. ἐφορμήσω.--- ΕἸοτα ἐπί ἀπά ὁρμάω, " ἐο 

ἔλνε 161. 

Ζχνε 16ῳ. 

ἮΙΝΕ 165. 

ἐγρὲ οἩ." 

Πολύδακρυν, ἀοουβ. δίηρ. οἵ πολύδακρυς. Οὐοηβυὶξ ᾿ἰπη6 182. 
Πελώριον, ἃοουβ. βίησ. τηᾶ50. οὗ πελώριος, α, ον, “" ἐχέγαογ- 

ἴανε 166. αίπανν,᾽ “ τεηιατκαδίε."--- Ῥτοπι πέλωρ, τό, “ ἃ Ῥτοάϊαψ." 
᾿Ἐξονομήνῃς,  5Βίησ. 1. 8Δ0Υ. 510]. οἵ ἐξονομαίνω, “ο πιεπίΐοπ ὃψ 

παηιὲ ;᾽ αἴ. ἐξονομᾶνῶ : 1 Δογ. ἐξωνόμηνα.--- τοῖα ἐξ δηὰ ὀνομαίνω. 
᾿νε 167. ᾿Ηύς, ποαΐ. ἠύ, ““ψαϊαπὶ,," Ἐρὶο ἀπὰ [οιὶς ἴογ ἐύς, πϑυξ. ἐΐ. 

Ἔασιν, Ερὶο δηὰ Ιοηἷς ἴῸΓ εἰσίν, 38 ΡΥ. Ργ65. ἱπάϊο, οἱ 
εἰμί.. 
Τεραρόν, ἀοουδβ. Βίηξ. τηᾶ80. οἵ γεραρός, ἅ, όν, Ἐρίο ἀπὰ Ιοπὶς 

ἴμιπα 1ΤΌ. ἥ, ὄν, “ ο εἰαἰεἰψ ὑεατίηρ.᾽.--- τοι γεραίρω, “το κοποΥ,᾽" “ ἰο 
γεισατά.᾽" , 

Βασιλῆϊ, Ἐὶς ἀπὰ Ιοηΐὸ [ῸΥ βασιλεῖ, ἀαΐ. Ξίησ. οὗ βασιλεύς, ἕως, ὁ, 
Ερὶς δηὰ [οπΐο ἤος, ἕο. Τάκθη Π6Γα 85 ἃ Κὶπὰ οἵ δάϊθοιίνθ. 

Δῖος, α, ον, “ ἀϊυοῖπε,᾽)" ““ποῦϊε.,) Οοηϊτγασίθα ΓῸΓ (ἢ 6 1655 

σοτητηοη δέϊος.----ΕΥοΙα Ζεύς, σοη. Διός. 

Αἰδοῖος, οἷα, οἷον, “απ οὐγεεί οὔ υεπεταίίοη,᾽" “ τερατάεα τοϊἐὰ 
ΣΝ Ε το οτος» 

Ἔσσι, Ἐρὶς πὰ Ὠογῖς [ῸΓ εἷς ΟΥ̓ εἶ, 2 βίηρ. Ργ68. ἱπάϊο. οἵἉ εἰμέ, 
. Ἑ κυρέ, νοῦ. βίη. οὗ ἑκυρός, οὔ, ὁ, “ α ζαἰλετ-ἐπ-ἶαιο,᾽" ἀπὰ Θαυϊναῖοπὲ 
Π6ΓΘ ἴο πενθερός. ΞΓΙΟΙΥ, ΠουγΘυΘγ, “ α δίερ-  αίλιετ.""---ὐοπυραγθ (ἢ 
ϑδηβουῖξ ουασγῶ, ἀπά ἰΠ6 1, αἰτίῃ βοεετ. 

Ὄφελεν, Ερὶς ἀπά Ιοηΐς ἴογ ὄφελεν, 8 βίη. 2 δου. ἱπάϊο. 
ΤακῈ 179, οὶ. οἵ ὀφείλω, ““(ο γιδε." Οσηβαὶὶ {πὸ 40. 

τι 

λχε 168. 

“πε 17]. 
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Βοοῖ ἃ. 14πὲ 113--ἸὙῷῦ. 

Αδεῖν, 2 δού. ἱπῆη. δοῖ. οἵ ἁνδάνω, “ἐο ρίεαξε ;," Γαΐ. ἁδήσω: 2 80Υ 

ξάδον, ὈΘ5Ιἀ65 νυν βίο ΗοτηδΥ μᾶ5 εὔῶδον ἃπα ἅδον : ρετίῖ. ξᾶδα. 
Ὑἱέϊ, ἀαϊ. Ββίησ., ἃ5 1 ἔγογηῃ ἃ ποιηϊπδέϊγα υἱεύς, σεη. υἱέος : 

ἴμινε 114. ἄπ] υἱέε, υἱέοιν : ῬΙΌΤ. υἱεῖς, υἱέων, υἱέσιν, υἱεῖς, ““α 50η.᾽" 

Ἑπόμην, Ἐρὶς δηᾶ ΙΟοῃΪσς [ῸΥ εἱπόμην, 1 5Βίησ. ᾿ηροτῇ. ἱπάϊο. οὗὨ τῃ6 

τη 4416 ἀθροπθηΐ ἕπομαι, “ ἰο Γοϊϊοιν.᾽" 

Θάλαμον, σου. Βίηρ. οὗἩ ϑάλαμος, ουὅ, ὁ, “α πιρίϊαὶ ἐλαπιδετ, μερὶ - 

16 τηδττασα Ὀ6ά. ΟὐΟηβοὶ Ππ6 142. 
Τνωτούς, ΔοΟυ5. ΡΤ. οὗ γνωτός, ἥ, ὄν, σΘΠΟΓΙΑΙΙΥ͂, ““ ἀποισπ," “τὐσεὶ! 

ἀποιση ;" Ὀὰσΐϊ ἱπ ἨΟΙ)ΦΥ, Θβρθοῖ δ} γ, οἴη ὑϑθὰ 85 ἃ βυϊβίδηϊζυθ, “ἃ 

γεϊαϊοη,᾽" ““α Κίπδηπιαπ, ’ “α ὑτοίπευ ;" ἀπὰ 850 ἴῃ 1Π6 ργϑβθηΐ Ἰηβίδηοθ. 

Τηλυγέτην 86608. 5Βίηρ. ἴδηι. οὗ τηλύγετος, ἡ, ον, “ἴπ {πε 

δίοοπι οὕ εατὶῳ 1{{ὲ. (Οοπβα ποίθ.)---ΤῊΘ δἰ στο ΟσῪ οἵ 
16 ντοχὰ 5 σεῦν ἀουθεα]. ΤῊΘ δποϊθηΐβ ΤΩ ΒΕ ΠΕΙα 1 το θ6 ἃ σοτη- 

Ρουῃᾶ οἵ τῆλε ΟΥ̓ τῆλυ, “ αἴατ οὔ," ἀπα γίγνομαι, ὮΘΠ66 ““δογη αἴατ οὔ, 

Ϊ. 8., τολέπ ἐδιε ζαξεγ ἰσᾶς ατρᾶψ, ΚΘ τηλέγονος : ΟΥ̓“ δοτπ αἱ α ἀϊξίαπι 

ἤπιε, ““ἰαἰ6- δογη,, ἮΚ6 ὀψίγονος.. Βαϊ (Π6 ΤΌΥΤΩΘΥ ἱπιουργθίδίϊοη νυν] Ν 

ποΐ 5αϊΐ {Πη6 ρΡαββαρβδβ ἴῃ ΗΌΤΏΘΥ ὙὙΠΘΙΘ 1Π6 ἴΕΥΠῚ ΟΟΟῸΓΙΒ ; 8πᾶ, ἴογ ἢῃ 8 

Οἴου, [ῃ6 56η58 οὗ ἐΐηὶϊθ σίγθη (0 τῇλε 15 ΠΟ ΧδτηρΙθ, οχοθρῖ ἴῃ 1ῃ6 

Ἰαΐθ νγοτᾶ τηλεδανός, ΜΜὨΪΟἢ ᾿[5617 15 ποῖ ψ]ῃοὰΐ βυβρίοῖοη. ΟἾΠΘΙ 

γγαΥ5, ἱμουθίοσθ, μαῦθ θθθη ἐτὶθᾶ. ὙΤμδὲ οἵ Ὀδάθυϊθὶη μ85 θθδθη σα- 

{εγτθά ἴο ἰπ {Π6 ποί65, αηα Πδ5 Ὀ6θη δαορίθα ὈΥ͂ 05 ἃ5 1Π6 Ὀ65ί. Βαί(- 

ΤΩΔΠΠ ἶΒ 15 8ἃ5 ΤὉΠΟῸΒ : ὯἢΘ ΔΞΒΌΓΩΘ5 ἰδὲ τῆλε, τῆλυ, 15 οὗ [ῃ6 5δῖὴ8 

τοοί ψ ἢ τέλος, τελευτή, τελευταῖος, 50 [δ΄ νγ6 ΤΩΔΥ ἱπίοτρτγαξ τηλύ- 

γετος (ἢ Οτγίοη, αρ. Εἰψπι. Θπιά., Ὁ. 616, 37) 85 ὁ τελευταῖος τῷ 

πατρὶ γενόμενος, ““οπε δοτη αἱ ἐΐε επᾶ,᾽ “ἐλε ἰαςί-δοτη.᾽" 
Ὁμηλικίην, δοδαβ. βίηρ. οὗ ὁμηλικίη, ης, ἧ, ἘρΡὶο ἀπά ΙΟηΪΟ ἴῸΓ ὁμη- 

λικία, ας, ἣν, ““ δαπιεπε85 οὗ αρε,᾽ Ὀὰϊ [Δ Κ6η ΠΘΙΘ 88 ἃ ΘΟ]]Θο γ 6, ΟΥ 1ῃ8 

ὐβίγαοϊ (ῸΓ 1ῃ6 οοποτζοίθ, “ ἐλοβε οὗ ἰδε βαγιὲ αρε,᾽ ““ σοπιραπίοηϑ τπ 

ψεαγ8."---ΕἼοτὰ ὁμῆλιξ, “ὁ ἐπε ξαπὶε αρε,᾿" ὅἃπϑὰ {ἢ 15 ἔγοιῃ ὁμός δπὰ 

ἠλιξ, “οὔ αφε," “ὁ ἐἶιε βαπιε ασε." 
“Ἐρατεινῆν, ἀ6ου5. βίηρ. ἴδῃ. οὗ ἐρατεινός, ή; ὄν, ““Ἰουεῖψ,᾽" “ δεϊονεᾶ.᾽" 

“-ΕΑτοτὰ ἐρατός, ἤ, όν, Ῥορίϊο ΤΟΥ ἐραστός, “ δεϊουεά.᾽" 

Τέτηκα, 1 5ἰηρσ. ρΡετῖ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ τήκω, “10 ρῖπε αισαν ;" 

ζαΐ. τήξω: μετ. τέτηκα, Ὠϊοΐ Πὰ5 ὮΘΥΘ, ἃ5 οἴθδῃ εἰξθ- 

ὙΏΘΥΘ, 8 ἰπίγδηβιἐνα 5 σπἰβοαδίίοη, “ ἐο δὲ πὶ α πιειἐϊηρ δίαίε," “τὸ 

»ῖπε ατσαψ." ΤῺ ΡῬΥἱτηϊ ἶνϑ τηθδηΐης οὗ τήκω 15 “ ἐο πιεῖ!,᾽ “ἐο πιεὶξ 
ἀοιση,"" “ἰο δαιι56 ἰο πιεῖς,᾽" ΘΞΡΘΟΙΔΙΥ “ ἐο πιεῖ" τρεία]β ; πᾶ ἤθη6θ 
“10 ἴεἰ ἰλε πεατὶ πιεῖ!,. ““1Ἰο ρῖπε αἰσαν."--- Ι͵ΟΌΔΟΪΥ͂ ἀκίη ἰο τέγγω. 

ἔγοῺΣ ἃ {ἰκὸ τοοῦ δοϊηθβ ἴπμ6 1Τιαἰϊη ἑαδεο, ἰα εξεο. 

ΓΝ 8 1ΥὙ. ᾿ΑΥεέρεαι, Ἐίο πᾶ Ιοηΐς ΤΟΥ ἀνεέρει, ῷ Βὶπ ΡΤ 5. 1πα]Ο. 

[χνε 178- 

ἴτνε 176. 



ΗΟΜΕΕΙΟ οινοβάκυ, 678 

Βοοῖ 8. ἴάΐης 117--.84., 
οὗ 1π6 τηϊάἀ]6 ἀδρορθηὶ ἀνείρομαι, Ἐϊρὶο ἃπὰ Ιοπίο ΤῸΥ ἀνέρομαι, “ το 
αδκ," ““1ο ἱπίεττοραίε αδοιι ;"" 80 {Πδὶ ἀνείρεαι ἰ8, ἱπ [Δοΐ, ἴῸΥ ἀνέρνυ, 

Μεταλλᾷς. Οὐοηδυϊ ὈΟΟῸΚ ἱ., ̓ Πἶπη6 δ50. 

Τανε 1718. Εὐρυκρείων. Οοπδυϊξ θΟΟΚ ἱ., ̓ ἴπ6 102. 
χανε 179. ᾿Αμφότερον. ((οηβυ!έ ποίθ.) 
Δἰχμητής. ΟὐπΒΌ]} θΟΟΚ ἰ., πΠ65 290 δπὰ 1δ2. 

Δαήρ, ἔρος, ὁ, “α ὑτοίλεγ-η-ἶαιρ " “ἃ ἠιιδδαπαᾶ᾽ 5 ὑτοίλεν," 

ΔηΒνγ τη 10 1Π6 (διηϊηΐηθ γάλως, “«α δ5ἰδίεγοϊπείαιυ."-- 

ΒΕΓΊΟΙΥ, ἃ ἀἰσατητηαῖθα ννογὰ, δαυξήρ, νυῖτ νυ] ον σοιραγθ 1η6 ϑ8ῃ- 

Βογὶν ἀδοτὶ, ἀμὰ 1δι]π ἰευῖγ; δη ΤῸ ἃ 5 γᾶ γ οδηρο οἵ ἃ ἱπίο ἐν 

ΘΟΙΏΡΆΓΘ δάκρυ ἃῃᾷ ἰαογγπια. 
Ἔσκε, Ἐρὶς δηὰ Ιοπὶς [0Γ ἦν, 8 βίηφ. ἱτηρουῦ, ἱπάϊο. δοῖ. οἵ εἰμέ 
Κυνώπιδυς, ρθη. βίης. οὗ κυνῶπις, δος, ἡ, “α 9δαπιεῖε55 τσοπιαη ;ἢ 

ἸΈΘΥΔΙΥ, “ἃ ἀορ-εγεὰ τροπιαη.᾽" ΤῊΘ ἰθυπὴ " ἀορ,᾽᾽ ἃ8 ἃ ψοτγὰ οἵ τοὸ- 
ΡΓΟΔΟῊ, ΟΟΟῸΓΒ {ΓΘ ΌΘΠΕΥ ἴῃ ἩΟΠΊΘΥ, δηἃ 18 Θϑρθοία!ν ἀρρ θὰ ἰὼ 

ΜΟΘη ἴο ἀδποίθ ϑδἠαηιοίθβϑηεδ8 ΟΥ̓ απἰαοίψ, Ὀὰϊ ν88. το 1685 

ΘΟΟΔΥΒΘ ἱμδη διποηρ 8, ἴΟΓ ΗθΊθη ΠΘΓΘ 68}18 ΠΘΥΒΘΙ 80, [τ8 Μίηθγνα 

(1., νἰϊϊ., 423), ἀπά “πο ίαπα (1]., χχὶ., 481). ΤΠ6 ἀορ ν͵)ὰβϑ ἃ 

{γρ6, διηοὴρ ἴῃ8 δποϊθηΐβ, οἵ πωρυάθησθ δηὰ δῇγοηίοσυ. Οοηβυὶϊὶ 

ὈοΟΙΪ-Κ ἱ., η6 159. 

Ἔην, Ἐρὶς δῃά Ιοηΐο (ῸΥ ἦν, 8 βίηρ. ἱπιροτῇ, ἱπάϊο. δοῖ. οὗ εἰμέ 
Ἠγάσσατο, Ἐ!ρίο πὰ Ιοηΐο ἴῸΥ ἠγάσατο, 8 βίη. 1 ΔοΥ. ἱπάϊο, 

οὗ 1π6 τά ἀ16 ἀθροπθηΐὶ ἄγαμαι, “ἰο τερατα εοἱιὴ, ἰοοξα οΥ αἄ- 
γυϊγαίϊοη," “ἰο τροηάογ, αἱ; ἴαϊ, ἀγάσομαι : 1 ἃοτ. ἠγασάμην. ΤῺΘ 
ΤΩΟΓΘ 508] δΔΟΙΪβί, ΠΟΥΘΥΘΥ, ἰβΒ ἠγάσθην, ἱπουσὶι ἠγασάμην ΟσουΥΒ 

δύθῃ ἴῃ Αἰεῖο, ἃ5 ἰπ ἴθ ηι., 2960, 4. 

[“νε 180. 

ΤανΝῈ 181. 

Μάκαρ, Υο6. 51η5. Τηᾶ80. οἵ μάκαρ, ἀρος, ὁ, ἡ, “ λαρρῃ.᾽". 
Οοηβα θοῸΚ ὶἱ., Π᾿π6 899. 

Μοιρηγενές, Υ00. 5ἰηρ. τηᾶ50. οἵ μοιρηγενής, ἔς, “ οἰ ὰ οΓ ἀεδεῖην,". 
ἐ. 6.. Τἀνοτθα ὈΥ 116 Ῥαΐθ8 ; 1ΠΈΘΎΔΙν, “}αυοτεὰ ὃψ ἀεδίϊηῳ αἱ οπε᾿ 

δίτιλ."--εξτοιη μοῖρα, “ ἀεδεῖπψ,᾽" ἀπ γένος. Ϊ 
᾽᾿Ολδιόδαιμον, νοο. Βίηρ. οἵ ὀλδιοδαίμων, ον (βΕῃ. ονος), ὁ, ἡ, “α “τ. 

ἐμπαὶε πῖαρ; ΤΩΟΥΘ ΠΠΈΘΥΔΙΥ, “ οὗ ῥἰε55εἀ Ἰοί."--ΞΈτοτα ὄλθιος, “' λαρρνύ," 

“ ῥἰε558ε4,") ἀῃὰ δαίμων. 
Δεόδμήατο, Ἐφία ἀπ Ιοηΐο [ὉΓ ἐδέδμηντο, 8. ῬΙαΓ. ΡΙυρογῖ, 

ἴμκε 188. ἱπάϊο. ραᾳ85. οἵ δαμάω, ““ἐο πιαζε διε δ)εοί,᾽" “ ἰο δι 7εεῖ ;)" Γαΐ, 
δαμάσω : 1 δογ. ἐδάμᾶσα : Ῥοτί. δέδμηκα : ῬΘτῖ, Ρᾶ858. δέδμημαι : μἷα- 
Ροτί. ἐδεόμήμην.---ΟΟἸηραγθ 186 ϑ'δηβογὶ ἀαηι, “ἴο ὃ6 ἰδηηθ,᾽" 186 

Τ,αἴίπ ἀοπι-αγε, ἘΠρῚ Ϊδἢι ἑαηιε, αἀθυπιδῃ σαῆΐηι. , 

Φρυγίην, ἀρουδ. βἰπρ. οἵ Φρυγίη, ης, ἡ, Ἐρίο δπὰ Ιοηΐο ἴοε 
Φρυγία, ας, ἧ, “ Ῥάτῳσία." (Οσηβαὶ ποίθ.} 

χπνεῈ 182. 

ἴχνε 184. 
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ες Βοοῖ 8. Τιπε 184--189. 

- Εἰρήλυθον, Ἐρὶς ἴοτ εἰςῆλθον, 1 5ηρσ. 2. δου. ἱπάϊο. δοί. οἵὔΓ΄ εἰςέρχο- 
μαι, “ἴο ρο Ἰπίο ;" ζαΐ. εἰςελεύσομαι, ὅτο. 

᾿Αμπελόεσσαν, δ οου8. 5ἰπρ. ἔδιη. οὗ ἀμπελόεις, όεσσα, ὀεν, ““ αδοιιπά- 

ἵπρ ἴπ υἱπε5.᾽" --- ΕἼΟΙ ἄμπελος, ““α υἵπε.᾽ 

Αἰολοπώλους, ἀοουβ. ΒΙΌΓ. τηᾶ5ο. οὗ αἰολόπωλος, ον, “ αεἰ- 

ἴλνε 186. τυεῖψ πιαπαρῖπρ 5ιἰδε 5 ;)" ὙΩΟΥΘ ἔΓΘΘΙΥ, “ὁ ἤεεὶ βιεειὶς." 

(Οσπηβυὶ: ποίθ.)-- -Ἔτσοτη αἰόλος, “ φεϊοκῖῳ ἐμγηῖηρ,᾽ “ εαδὶϊν τιουΐπσ," 

ὅἄχο., ἃπα πῶλος, “α ψοιιπρ' βἰεεά,᾽" ““α δἰεε(,᾽" ΒΘΠΘΓΑΙΙΥ. 

: . Ὄτρῆος, Ἐρὶο ἀπᾶ Ιοηἷς ὉΓ Οτρέως, σθη. βίην. οἵ ᾿Οτρεύς, 
ἴχν 1860. ἕως, ὁ, Ἐρὶς πᾶ Ιοηϊο ῆος, ὁ, “ Οἰγειι5.) (Οοηβυϊ ποίθ.) 

ΑΠοΙΠΟΥ Ιοηΐο ἔΌΓΠι [ῸΓ 1Π6 σϑηϊ ιν 15 Οτρέος. 
Μύγδονος, 56ῃ. 5ἰηρ. οἵ Μύγδων, ονος, ὁ, “ γσἀοη." (Οομπβυϊέ 

Ὠοίθ.) 

᾿Ἀντιθέοιο, Ερὶς δπὰ ἴΙοπίο ἴογ ἀντιθέου, σ6η. βίηρ. οὗ ἀντίθεος, ον, 

“ργιαϊ ἐο {16 ρ'οἶδ.᾽" Οοηβυ ὈΟΟΚ 1., π6 264. 
᾿Εστρατόωντο, ἘΡὶς ἀηᾶ Ιοηΐο Ἰδησί ῃΘηθα [Όττὴ [ῸΥ ἐστρα- 

ἴμνε 187. πῶντο, 8 ΡΙατ. ἱπηροτῦ. ἱπάϊο. τοὶ 18 οἵ στρατάω, ἃ5 1 1τοπὰ 
ἃ ἴογτη στρατόω, “ἰο ἐποαηι»." (Οοπηβαϊδ [Πη6 Τοιηδτκβ οὗ Βιιέίπιαππ 
Αι Γῇ. Ον., ὁ 106, Αππι. 6.) “ΓΠΘ ΤΟΡΌΪΑΥ ΤΟΥΠῚ νου] 8 ἐστρατεύοντο, 

ἔτοπῇ στρατεύω. 
Ὄχθας, δοοα8. ΡΙαΥ. οὗἉ ὄχθη, ης, ἣ, ΟἸάΘΥ ἔογττη οὗ ὄχθος, ουὅ, ὁ, ““ἀπῳ 

λεῖρδὲ ΟΥ γἱδῖπιρ ρτοιπά," παίῃυγαὶ ΟΥ̓Δ ἤοΪα]. [Ιπ ἨΟΠΊΘΥ ὑβηδ}}ν 
ΡίυταΙ, “εἴς δαη 5) οὗ ἃ ΥἹΥ͂ΘΥ, ΠΊΟΥΘ ΟΥ̓ 1655 οἰθναίθαᾷ. Μδηνυ, θοίἢ 

ΔΠοΙΘηΐβ ἀπ τηοάθυηβ, ἢᾶυΘ ἰὨουσῃςΐ [δὲ ὄχθη 18. αἰνναυβ [Π6 “ δαπκ 

οΓ α τῖνεν," ὅχο., ἀπ ὄχθος ΑἸνναγ5 “α Μὴ; ὈὰΣ Θοηβ0}} 116 Τϑιηδτκβ 
οἵ Μείιμογη, αὦ Απαογ., χχὶϊ., Ὁ, Ρ. 98 : 51} 18 15 ἴσα 6 [η΄ ὄχθος 4065 

ποΐ 5θϑῖὴ ἴο θ6 568 οὗ ἃ ὈΔηκ. 
Σαγγαρίοιο, ἙΡὶα ἀπά Ιοπὶο ἴΟΥ Σαγγαρίου, θη. βίηρ. οὗ Σαγγάριος, 

οὐ, ὃ, “ἐἰε δαπρατῖιε,᾽) ἃ ΥἹΟῚ οὗ ΒΙΓΠγπῖα. (Οοηβαϊξ ποΐθ.) 

Τὰν 188. ᾿Επίκουρος. ΟΟηΒ0]Ὲ θοΟΚ 1Ϊ., Ππ6 130. ᾿ 

᾿Ελέχθην, 1 δοτ. ἰηάϊο. Ρᾶ55. οὗ λέγω, ΟΥ̓ ΒῚΠ8] 5 σηἰ Ποδίϊοη “ ἐο ἰαψ᾽" 
(Θδγηδη ἰερθη); ἴῃ 1Π6 Ῥᾶββίνϑ, “ἐο ἰϊ6᾽) ((ἀϑυπηδη ἰΐερεη). Ἦθποθ 

8}} 1η6 ΟἾΠΘΥ 5 σηϊβοδίοη5 ΤΥ 6 ἀδγὶ νᾶ; 50 {ῃαΐ ᾿ξ ἰβ πθϑᾶϊ]θββ, 

85 Βυϊίτηδπη ([μεαὶ]., 5. Ὁ.) 4065, ἴο ἀ5ΒΒΌΠΊΘ ἃ βθραγαΐθ τοοΐῖ λέχω [ῸΓ 

1815 β᾽ σηϊ βοαϊίΐοη. ΤΏΘη, “ ἐο ἰαψ ἴπ οΟΥ̓ΕΥ,," “ἰο αγταπρε," ὅζο. ; ἂπὰ 

ΒΘΠ6Θ, ““ἐο ἰαψ αἡιοηρ," “ἰο σοι," ἄχο., Ταῦ. λέξω. 

᾿Αμαζόνες, ποΙη. Ρ]ΌΥ. οὗ ᾿Αμαζών, ὄνος, ἡ, “απ Απιαξοη." 

{μιν 189. ΜοΙΘ υβυδ!!ῦ, 85 ΠΟΥΘ, ἰπ 1Π:6 Ρ]υγαὶ, “ὁ ἐλε Απιατοη5,᾽) ἃ 

γΥΑΥ ΚΘ παίίοη οὗ δια ]θθ. 'ΤῊΘ ΠδΙῺΘ ἰδ υ5ΌΔ }}Υ ἀργινοά ἴτοῖα ἀ, 

Ῥγιῦ., τι μαζός, “ἐλιε ὀτεαϑ5ὶ,,) ἴτότῃ 1ῃ}6 {4016 {ῃδὲ {ΠΥ ΘΙ ΕΠΘΥ ἸΟΟΚ ΟΗ͂Σ 

οΥ Θσῃθοκρὰ 1η6 στοῖνι οὗ 1ῃ6 τίσις Ὀγθαϑῖ, ἐῃαΐ ἰξ τηϊσὴςξ ποῖ ἱπίθυ 
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Βοοῖ 38. 1ήπε 189--197. 

δτθ υυἱτἢ {Π6 056 οἵ 6 ὑονν. Βυϊΐ σοηβοϊ: Απέλοπ᾿. Οἷαεε. Τϊεί., «. 
Ὁ. Απιατολι. ἕ 

'Αντιάνειραι, ποπλ. ΡΙυΓ. οἵ ἀντιάνειρά, ἡ (ἴκ6 βωτιάνειρᾶ, κυδιά- 
νειρᾶ), ἃ ΓΘΙηϊηἾΠ 6 ΤΟΥΠῚ ΟἵὁὨ ἃ τη 300} π6 ἰῃ -ἄάνωρ οἵ -ἥνωρ ((οτ ἴΠ6 ἅ 
ΒΒΟΥΒ {ππαὶ ἰδ ὁΔη ποὶ σΟΙηΘ ἔγομη ἃ ποπηϊηδεϊνϑ ἴῃ -ος), “"α πιαίελ [ον 

ταεη." Ι͂ῃ ἴῃ ΠΙδὰ αἰνναν8 ἃ8 δη θρίὶἐθὲ οὐ 8 Απηδζοῃβ ; θὺϊ ἰῃ 

Ῥιηάαγ (Οἱ., χὶϊ., 283), στάσις ἀντιάνειρἄ, “ [Δοϊΐοη, τολετγεῖπ πιαπ ἐς δε 

«ραϊπδὲ πιαη." -- ΕὙοτὰ ἀντί ἀπά ἀνήρ. 

11νε 190. Ἑλίκωπες. Οὐηβοϊς ὈΟῸΚ ὶἱ., Πη65 98 δηὰ 388. 

᾿Ερέεινε, ἘΡὶο πὰ Ιοπΐο ἴὼγ ἠρέεινε, 8 βίησ, ἱπηρατγῖ, ἱπάϊο. 
δοῖ. οἵ ἐρεείνω, “ ἰο α51,᾽ ὕ1κ6 ἔρομαι, δῃὰ ἀοτίνοά ἕτοτα ἰξ. 

Τεραιός. ΟΟὨΒΌΪ: ὈΟΟΚ 1., ᾿ἰπ6 35. 
Μεέίων, πραϊ. μεῖον, θη. μείονος, ἱγτορΌϊατ σοτηρατγαίίνο οἵ 

ἴμνε 199. μικρός πὰ ὀλίγος, “" ἰε55,᾽" ““ δηιαϊϊεν,᾽" ““δἰλοτίεν."" --- Ασσοτά- 

ἱπρ ἰο Ῥοίϊ, 1η6 ΘΑ, ΘΙ ΤΌΓΓῚ νγὰ8 μνείων; ἔτοῖη δη οἱὰ ροβίεϊνθ μενύ 

ἴγδοθβ οὗ ὑγΒ]οἢ τϑηγαΐη ἴῃ {ῃ6 1 αἴϊπ πιίπθ. (Εἰψπιοί. οτδεῖ., Ἰὶ., 

Ρ. 66.) 

[μπνε 19]. 

Ἰδέ, Ἐρὶς ἂπὰ Ιοηΐο ἴοσ ἠδέ, σοπ)αποίιίοη, “ ἀπά," “ απὰ 

[χνε 194. ἰ20.} Οἤθδη οσουττίης ἰπ Ηομηθε; θὰϊ ΟΠΙΥ͂ Οὔς6 ἰπ 186 
ἱγασὶς νυ ογβ (ϑορὴι., Απὶ., 969). 

Στέρνοισιν, Ἑρὶο δῃὰ Ιοηΐο [ὉΓ στέρνοις, ἀαΐϊ. Ρ]υγ. οὗ στέρνον, ουὅ, 

τό, ““ἰδε ὀτγεαδί." ὕβοά Ὀγ Ηοιηου ἱπ Ὀοϊι βίπσυϊατ δηὰ ῥ]ΌΓΩΙ. --- 
ΑἈΚίῃη ἴο στερεός, “ λατά,᾽") ““ἢγπι." ΤὨΘ τοοί 8 ΡΥ Ον ΣΤ Α-. 

11νεὲ 195. Πουλυδοτείρῃ. Οὐοηβαὶξ ᾿ἰη6 89. 
Κτίλος, ον, ὁ, “ α ταηι." ---ΑΑΚίη ἴο κτέζω, “ἐο »γοάμεε,) “ ἰο 

ἴλνε 196. φεπεταίε."---Νοι ἴἰο Ὀ6 οοπίουπα θα τ] ἢ κτέλος, ον, “ ἔαπιε ;)" 

δηὰ γεῖ {8 450 ἀρρθδῦβ ἴ0 Θοιηθ ἔγοιῃ (6 βᾶτηθ σϑτὺ, ἴῃ 186 5Β6η56 
οὗ “ἰο ἱπλαδῖι,") δἂπὰ ἴο ἀθποίθ ἐμαὶ νυ ϊοῖ ἰ8β δοσυβιοτηθὰ ἐο ἀιοείϊ 

διηοηβ τη6η. (οίέ, Εἰψπιοὶ. Εογϑβεῖι., ἱ., Ὁ. 203.) 

ἘἘπιπωλεῖται, 8 5ἰησ. ΡΓ68. ἱπάϊο. τη 16 οὗ ἐπιπωλέομαι, “ ἰο πιοῦε 

αδοιιέ απιοπρ,᾽ βαϊὰ οἵ ἃ σεπϑσαὶ τηουΐϊηρς δοὺξ δίηοης πὰ ἱπβρθοί 
ἮΪΒ ἴγοο 8. Φ - 

Στίχας. ΟΟηΒβΌΪὶ Πἰη6 118. 
᾿Αρνειῷ, ἀαΐῖ. βίηρ. οἵ ἀρνειός, οὔ, ὁ, “α ψοιπρ᾽ ταπι,᾽" 78ὲ 

ἴλνῈ 197. ἐμ] στονη. (Οοηβαϊ: ποί8.) ΟΥ̓ αἰ ΠΑΠΥ ἃ πηδβουϊίηθ δά- 
͵εοίϊνθ, ἃ5 ἀρρθᾶγβ ἔγοιῃ ἀρνειὸς ὄϊς, “α πιαὶς δἦεερ." (Οἀ., χ., 672.) 

---᾿ακίη το ἄῤῥην. 

᾿ΐσκω, 1 βίησ. Ργ68. ἱπᾶϊς. δοῖ. οὔ ἐΐσκω, “ἐο {ϊκεη,." “το ἐλῖπὲ κε. 
Αἢ Ἐρίο νυογὰ.----ΕἼοπα ἐσος, ἘΡὶο ἔξσος, ϑΘθηςΘ αἰδοὸ ἔσκω. Αὐσσογᾶ- 

ἱπρ ἴο οἰθῦβ, ΠΌτγη ἔοικα, {Κ6 εἰκάζω. Ὶ Ἶ Ἰκὴ 

Πηγεσιμάλλῳ, ἀαΐ. 5ίηρ. πηᾶδο. οἵἩ πηγεσίμαλλος, ον, “ τπϊεκ- Πεεοεά. Ἢ 
- τοπι πήγνυμε ἃηἢ μαλλός, “α ἤεεεε."" 

ΓΙ, 1, τ, 2 
-. 
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Βοοΐκ 8. 1ὴπὸ 198--207. 

᾽Οίων, Ἐρὶς ἀπᾶ Ιοηΐο ἴῸγ οἰῶν, σϑῆ. ρ!μιτ. οὗ ὄϊς, 56η. ὄξος, 

᾿ δου. ὄξν : ΠΟΙ.. Ρ]0Γ. ὄζες, σαη. ὀΐων, ἀαΐ. οἵἴεσι, ὈθΣ Π588}- 

ΤΥ ἴῃ ΗτΏΟΥ ὀΐεσσι, ἘΡΙΟ 5ῃογίθηθα [Ὀγτὴ ὄεσσι: δοουδβ. ὀΐας : ο0πΠ- 

ἐγδοῖθα ποπ]. ἀπ δοοῦβ. ὄϊς, ““α 5ιεον."" ὙΤῃθ Αἰείοβ, θη 10:6 οἴ ποὺ 

Βαῃᾶ, οοπίγαοί. 811] οα5685 ξ ποίη. οἷς, σβη. οἷός, ἀαἱ. οἰξ, ἀοςσιι5. οἷν: 

ΘΙ. ΡΪΌΓ. οἷες, σθη. οἰῶν, ἀαΐ. οἰσί, ἀοουδβ. οἷας : ἃἀπὰ 186 ποΙῃ. δηᾶ 

δΌσυΒ. 84Υ6 511} ΓΑυ ΠΟΥ σοπίγαοίοα ἰῃΐο οἷςς ΟΥ̓ ἴῃ6586 ΗοΓΘΥ 85 

ΟΠΙΥ οἱός ἀπὰ οἰῶν.---ΕὙΟΤῚ ὄϊς, ὙΠ {Π6 ἀϊρσαγηγηα, ὁ. ες, ΘΟΙη 65 τηὴ8 
ἱιαϊϊη ουῖς. 

Πῶῦ, εος, τό, ““α βοοῖξ ;" ΡΙυγαὶ πώεα, τά.----ΑἙΙη ἴο ποιμήν, πᾶμα, 

πέπαμαι. : . 

᾿Αργεννάων, ἘΡΙΟ ἀπᾷ Ιοπίο ἴοΥ ἀργεννῶν, σ6η. ΡΥ. οὗ ἀργεννός, 
ὅν. ““τοὐτέο,᾽) “" τολτίε-πιιοά." Οομβυ]ῦ 11πΘ 141. 

Ἔκγεγανια, ποτ. 5ἰη5. ἴδπι. ρᾶτί. οὗ 1η6 Ερὶο ρϑσίϑθεϊ ἐκ- 

γέγαα, ἀϑϑησηθά ἴο ἐκγίγνομαι, “1 5ρτίηρ ἤγοπι ;᾽" Γαΐ. ἐκγε:- 
νήσομαι : ροτγῖ. ἐκγέγονα : Ἐρὶς ροτίδοϊ ἐκγέγαα : Ῥᾶτί. ἐκγεγαώς, ἐκγε 
γαυῖα, ἐκγεγαώς, “ 5ρτιηρ ἤτοηι.᾽"---Λοτα ἐκ ἀπ γέγαα, ἀπηα 1Π15 [ΤΌΤ] 
1Π6 τά!68] γάω, Βαϊ ἀϑϑὶσῃβα ἴο γίγνομαι, ἃ5 8 ΕΡΙΘ [ΟΥΠῚ (ΟΥ̓ γέγονα. 

1κνε 2300. Πολύμητις. Οοηβαϊύ ΒΟΟΙ 1., 11π6 311. 
Τράφη, Ἑρὶς πὰ Ιοηΐς ὉΓ ἐτράφη, 8 5βίηρ. 2 ΔΟΥ. ἱπᾷϊ!δ. 
Ρ858. οὗ τρέφω, ““ἐ0 πειγίμγα,,)" “ἰο γτεατ." ΟὈπΠ5ῸΪ ΒΟΟΚ ].» 

[ἀνε 198. 

1χνῈ 199. 

αν 9201]. 

Ἰπ6 251. 

Δήμῳ. Οοπβαϊὲ θΟΟΚ 1ἴϊ., 11π6 198. 
Ἰθάκης. Οοπδβαϊὲ ΒΟΟΚ ἰΪ., πη6 184. 

Κραναῆς, θη. 5ἰηρ. ἔδιη. οὗ κραναός, ἤ, όν, ““τοοῖν,᾽) “τιρρεά."- 

Ῥουγϊναίϊίοη ἀποογίδίη. ΤῊ νοσὰ 15 δκίπ, ρευθδρβ, ἴο κράν-ον, {δὲ 

εογπεῖ-ἔγεο, ἴπΠ6 Ἰάθα οὗ Βαγάπθββ οἵ ννοοᾶ δπὰ βίοῃυ ἔγαϊδ Ὀθῖησ ᾿πη- 

ΡΠΘα ᾿ἴπ ἐμ8 ᾿δ. 6 Υ ΠΑΙΉΊ6. 

1κνπ 202. Εἰδώς, ποιη. βίησ. τηδβο. ρϑυΐ. ρασί., αββίστιϑα ἰοὸ οἦδα. 

Δόλους, ἀοοι5. ΡΙατ. οὗ δόλος, ου, ὁ, “ τοῖϊο,,) “γα, “ατεϊΐῇεε,᾽" χα. 

ΒΈΓΙΟΙΥ, ““α δαῖὲ ξον 5}, ἀπὰ δκίῃη ἴο δέλος, δέλεαρ, “ δαὶ." ᾿ 

Πυκνά, δοουθῆφριυτ. πουΐ. οὗ πυκνός, ἤ, όν, ““ »γμάεη!," [ΟΥ̓ ΒΘ ἢ τ γ6 
ΠᾶΥΘ ἷβο 1Π6 Ερὶο Ἰθησίῃοηθᾶ ἴΌγπὶ πυκινός, ἤ, ὄν. Οὐοηϑυϊ: ΒΟΟΚ 

ἰϊ., Π|π6 55. 

1κνῈ 303. Πεπνυμένος. ΟΟπΒυ]ὲ 11π6 148. 
Ηὔδα. Οὐοπβοϊὲ ὈΟΟΚ ἱ., 1Π1π6 92. - 

Νημερτές, ἀδοι8. Βίηρσ. ποαΐ. οὗἩ νημερτής, ἔς, “ἰγμε,᾽)) ““᾿:π- 

{αἰϊπιο,,) ““ἀποετγῖτπσ." ΟὈΟπβὶ: ὈΟΟΚ ἱ., Π1Π6 514. 
᾿Εξείνισσα, Ερίο δπὰ Ιοηὶς [ῸΥ ἐξείνισα, 1 Βίησ. 1 80 Υ. ἱπάϊδ. 

δοί. οὗ ξεινίζω, “ἰο επίεγίαϊη,᾽" “10 τερεῖσε α5 α σιιεδὲ 3) [αἴ. 

ξεινίσω : 1 8Δ0Υ. ἐξείισα Οὔδοτνα {ἐπαΐὶ ξεινίζω 561 ἰβΒ Ιοπὶσ ἴοι 

[χνε 204. 

11νε 207. 
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Βοοῖ 8. Τάηπε 301-216. 
ξενιζω, ΜΥὨϊΟὮ αι 15. 1η6 ΑἸτὶσ [ΌΥΤΊ.---ἘἼοΙη ξεῖνος, Τοπίο ΤΟΥ ξένος, “ἃ 

Ξἰγαησ εΥ." 

Φίλησα, Ἐρὶς πὰ ΙΟοηΐς [ὉΓ ἐφίλησα, 1 5Βἰηφ. 1 δογ, ἱπάϊο. δεῖ. οἵ 

φιλέω, “το τεοεῖσε κἰπάϊψ ;᾽ ΠΠΓΘΤΑΠγ, “ ἐο ἴουε." 

Φυήν, ἀσου8. δίησ. οἵ φυή, ἧς, ἡ, “ σεπῖνι5," “ παίμγαὶ ρατί4,"" 

ἴανε 308... ἑαἰεπί5." Ἐπηρ!ογοθᾶ ροθί αν ἤδτθ ΤΥ φύσις. ---- Ἐτοτα 

φύω. 

᾿Ἔδάην, 1 5βίπρ. 2. Δ0Γ. ἰηάϊο. ρᾶ858., αβϑίσηθα ἰο (}6 ταᾶϊοαὶ δάω, “ ἐο 
δεεσοπια ασφμαϊπίεα τοῖιι,,") “ὁ ἰο ἱεατη," ἄζο. 

᾿Αγρομένοισιν, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοπὶο Βυποοραίοα Όγτη [ὉΥ ἀγείρο- 
μένοις, ἀαϊ. Ρ]ΌΓ. ΡΥ65. ραγί. ρΡ858. οἵ ἀγείρω, “ ἰο α58επιδὶε,," 

“ὁ οοἰϊεεῖ ;" ζαϊ. ἀγερῶ.----Ἐτοτὴ ἄγω. 
Ἔμιχθεν, Ἐρὶς ἴογ ἐμέχθησαν, 8. ΡΙΌΓ. 1 8ΔοΥ. ἱπάϊο. Ρ455. οἵ μίσγω, 

Ἡοτηοσὶς ἕοττη οὗ ἴΠ6 ργθβθηΐ [ὉΓὙ μέγνυμε, “ἐο πιΐχ,᾽ “ἰο πιϊπρίὶε ἀπιοπ 
ΟΥ̓ τοί, ;)) Γαΐ. μίξω : 1 δΔ0Υ. ρ458. ἐμέχθην.---ΟΟἸΉρΡΑΓΘ 1 ἰϊη πιΐδο-εο, 
(δγηδη πειΐβοϊισεη, ϑδη βουσὶ πιϊδολ-ία. 

Ὑπείρεχεν, ἘΡὶς [ῸΓ ὑπερεῖχεν, 8 Βίηρ. ἱτηροτῇ. ἱπάϊς, δοί. 
ἴανε 210. οἵ ὑπερέχω, “ἰο οϑετίορ,᾽)" ἷ. 6., “ἰο ἕατε ΟΥἩ λοίά οπε᾽ 8. δεῖ Γ 

᾿αὗουε ; [αἴ. ὑπερέξω..--- ἘὙοΙα ὑπείρ, ἃ Ρορίϊο ἕὍττη [ὉΥ ὑπέρ (πὰ υβοὰ 
ἰηβίθαά οὗ ἢ ἤθη ἃ Ἰοησ 5ΥΠ4016 15 πθοάθὰά θθίοτϑ ἃ γου6}), ἃπὰ ἔχω. 

᾿Ἑζομένω, ποῖῃ. ἀ.8] τηᾶ56. Ργ68. ρασγί. οἵ ἔζομαι, “0 5εαί 

ἴχνε 211. ρρο᾽ς δεῖ, “ ἰο οἱξ;» ἴαϊ. ἐδοῦμαι. Οὔὐδοῖνθ {πὲ ἴμθτθ ἱβ, 
ἰπ ἔδοϊ, πὸ βυοῃ δοίϊνθ 85 ἔζω, ““ἐο 85εἰ ΟΥ̓“ »ίαεε,᾽" ἰπ ατϑεῖς, ἱπουρ, 

85 ἵ{ (τοπὰ ἴδ, γγα ἢᾶνϑ {Π6 ἐγαηβι τ γ8 ἔθηβ68 εἶσα, τηἱά. εἰσάμην : ἴα 
τηϊά. εἴσομαι : Ρεγῖ. ρᾶ58. εἶμαι. ᾿ 

Γεραρώτερος, α, ον, ΠΟΙ ΡΑΓΔΕΥΘ οὗ γεραρός, ἅ, ὄν, “ οἵὨ εἰαίεῖψ δεατ- 

ἵπσ,," “ὁ, ἀϊσπὶβεά πιῖεν."--- Λα γέρας, ““ταπῖ, γτετοραίίος, ἀϊρ'. 
πἰΐν,᾽" ἄς. 

1χκὲ 312. "Ὕφαινον. ΟὈΠΒῸΪ ᾿ἰπ6 125. 
᾿Ἐπιτροχάδην, αἀγνοτθ, “ τοὐἦ, ταρίά εοπείϑεηδ85 ;᾽" ΠΕΘΤΑΙΙΥ͂, 

“ἐχμηπῖπρίν." - τοι ἐπέ πὰ τρέχω, “ ἰο τιιτι.᾽" 
Παῦρα, ἀ΄οουβ. ΡΙυΓ. πουΐξ. οὗἉ παῦρος, α, ον, “{Ππ|ι|6,᾽) “' 5πιαϊ!.᾽" 

{λιν 514. ΤΒΌΔΙΠΥ ἱπ 186 ΡΙαγα], ΟΥ̓ ΠαΠΊΘΘΓ, 85 ἱπ (6 ργεβοπὲ ἰῃ- 
βίδῃοο, “7ειο,᾽" ““α ζει ἰλἴη58 ΟΥ τοογά5.᾽ 

Λιγέως, δἀνοτῦ, το λεγύς, εἴα, ύ. (Οοπηβα]: ποίθ.) 

Πολύμυθος, ον, “ ο πιαην ιυοτά5,᾽" 1. δ.,) ὙΤΟΥΤΑΥ, {Δ ΚΕ 79..---- ΕἼΟΤΩ πὸ- 
λύς ἀπὰ μῦθος. 

᾿Αφαμαρτοεπής, ἔς, “ αἴισαψς πιϊδοίησ {πε ρμοῖπι,," “ α ταπᾶοπε 
ἴμνε 215. αίκετ."-- Ῥτοπὶ ἀπό, ἁμαρτάνω, ἀπὰ ἔπος. 

᾿Αναΐξειεν, 8. δίησ. 2501. 1 δοτ. ορί. δεῖ. οἵ ἀναΐσσω, “ ἰο 

ἘΡΥΪΗΡ τι," “1Ἰο ατῖϑε;" [ὰϊ. ἀναΐξω. Οοηϑοϊε θοοῖ ἴΐ.,, 

[νε 209. 

[λπε 213. 

[χνε 2160. 

"πο 146. 
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Βοοῖ ὃ. 1ππὲ 911-28. 

Στάσκεν, 8 5βίησ. Ἐρίο ᾿ξογαΐῖν ΤΌγτα οὗ 2 δου. ἱπάϊο. δοξ. υἵ 
ἴανε 317. ἵστημι, ἀῃᾶ ρΡαΐ ΤΟΥ ἔστη. 

Ὕπαί, ρορδῦϊο, ββρθοίδ!ν Ἐρὶο ἔοστη ἔοσ ὑπό. 

ἀμθαβῇ 9 βίησ. ΕρΙο ᾿ἔθγδεῖνο ΓΌΥΠῚ ΟὗὨ 2 80 υ. ἱπᾶϊο. δοΐ. οἵ εζἴδω, “ἐο 

6, “ἰο Ἰοοῖ,᾽" ἀπ Ραΐϊ [0γ ἔδε. 

 εξως. ΠΟΗ]. βἰησ. 1 80Υ. Ραγί. δοί. οὗ πήγνυμι, ““ἰο ἔπ ;)" [αϊ. πήξω : 

1 δῖ. ἔπηξα. 

Τανε 3918. Σκῆπτρον. ΟὐΠΒυΪϊ ποΐίθ οἡ ὈΟΟΙ 1., 11π6 18. 
Προπρηνές, ἀ6ου8. 5ίησ. ποαΐ. οὗ προπρηνής, ἔς, “δεπὲ Κογισαγά ;" 

ἰακθη ὮθγΘ δ σου ΠΥ, “ Γοτισαγά,," ἀηα ορροξβὰ ἴο ὀπίσσω.---ΕἼΟΙῃ 
πρό δηᾷ πρηνής, ἕς, “’ δεπὲὶ ξοτισαγά,᾽" χε. 

Ἐνώμα, 8 5ίηρ. ᾿πηρογῖ, ἰπά16. δοῖ. οὗ νωμάω, “ἐο ἐμιγη,᾽) “0 πιουε,᾽ 

Βαϊα οἵ δὴν {πίησ ὙΠ] Οἢ ΟΠ6 ΠΟΙἀ5 ἴῃ ἢΪ8 ῃδηά, ἃ5.ἃ Βοβρίγθ, ἃ γγϑᾶρ- 

οη, ἄσ. ; ἢι!. νωμήσω : 1 80Γ. ἐνώμησα. ---- ἘΥΟΙῚ νέμω, 1:8. ΟΥΙΡΊ Δ] 

τηθδηΐϊηρ οὗ νωμάω Ὀθὶηρ “ἐο ἀεαὶ οἱμιὲ,᾽" “το ἀϊδίγίδιίε,᾽" ὅχο. 
Τκνε 219. ᾿Αστεμφές. Οὐοπδυϊῖ ὈΟΟΚ 1Ϊ., π6 544. 
Ἔχεσκεν, 8 5βἴησ. Ἐρὶο ᾿ογαΐῖνθ ἔοττη οὔ 1π6 ἱπηρβυῦ, ἱπᾶϊο. δοῖ. οἱ 

ἔχω, πᾶ Ρυΐ (τ εἶχεν. 

᾽Αἱδρεῖ, ἘΡΙΟ ἀπ Ιοηῖο ἔογ ἀΐδρει, ἀαἴ. Βίηρ. οὗὨἉ ἄϊδρις, ι; θη. ἐος πὰ - 

εος, ““Ἰρποταπί,᾽)" “ ὠηϑζκιοά τη ατί.᾽" 

Ζάκοτον, ἀσουβ. βίηρ. τηᾶβο. οὗ ζάκοτος, ον, “" ἐχοεεάϊηρσῖὶν 

[ανε 2520. αἀπρτῳ."-- ΕΥότὴ ζα-, Ἰπθηβίν ῥυθῆχ, δἀπὰ κότος, “"" ἀΉ ΘῈ," 

“ρταί].:" 
ΤΑΝΕ 321. Ὄπα, δοου8. βίην. οὗἩ ὄψ, σβϑῃ. ὀπός, ἧ, “α νυοῖοε.". 

Ἵει; 8 βίησ. ᾿τηροσῇ, ἱπαῖο. δοΐ., ἔγοσῃ ἃ σϑᾶϊς δὶ] [ΌΎγη ἑέω, “10 5επᾶ," 
Ἀη4 πι6ᾶ δγ [Π6 Ἐρὶο, Ιοπΐς, ἀπ ΠοΥὶς νυ 5 ΤῸ {Π6 σοΥγαβροπαϊησ 

Ρατΐ οἵ ζημι. 
Νιφάδεσσιν, ἘΡίο πᾷ Ιοπῖο [ῸΓ νιφάσιν, ἀαΐ. Ρ]0γ. οὗἉ νιφάς͵ 

άδος, ἣ, ““α 5ποιο-ῇαξκε.᾽"--- ΕΟ νίφω, “ἐο 5ποιν.᾽" 

Χειμερίῃσιν, ἘΡΙΟ ἀηᾶ Ιοηΐο ΤῸ χειμερίαις, ἀδΐ. ὈΠ]ΌΓ. ἔδπη. οὗ χειμέρ- 

τος, α, ον, ““τοἰπίγῃ." --ΕἼοτὴ χεῖμα, “ τοϊπέογ." 

Ἐρίσσειε, Ἐξὶος ἀῃ!ᾷ Ιοηὶς ἴου ἐρίσειε, 8 βίηρ. “ἜΞΟ]ΪΟ 1 8ΟΥ. 

ἴανε 399. ορΐ. δοί. οὗ ἐρέζω, ““ἰο υἷε ;," [αἷ. ἐρίσω : 1 δΔογΓ. ἤρισα.--- ΕἸ Ρῦ. ἃ0 ρίζω, ; Ρ 7ρ 
ἔρις, “Ὑγιηρ,᾽" “σοπίεπίϊοη,᾽" ὅζο. 

᾿Αγασσάμεθα, Ἐ!ρὶς ἀπά Ιοηΐο [ῸΓ ἐραξμοβε 1 ΡΪΌΓ. 1 801. 
ἱπᾶϊο. οὗἁ ἐπ τη 416 ἀθροπαπίὶ ἄγαμαι, ““ἰο τροπάεν ;" Ταΐ, 

ἐγάσομαι: 1 ἃ0γ. ἠγασάμην : Ὀυϊΐ 5118] Δογδὶ ἠγάσθην. 
Ιχνε 227. "Ἕξοχος, ον. Οὐοηβα ποΐθ, ἀπ αἰβοὸ ὈοῸΚ ἰΪ., 11π8 188, 

Τανύπεπλος, ον, “ἰοπρ-τοδεα," “ὁ βοιυΐηρ᾽ τοῦε.," -- ΕὙοτη 
ἴλνε 298. τανύω, ““ἰο βἰτείοἧ,," “ἰο εχίοηά," ἃἂπὰ πέπλος, “α ζεπιαῖά 

οὐε." ὙΤῊΘ γερίνι5 νν 8 τηδᾶθ οὗ ἤπθ8 βίυ ἔς Π5Ό4}]ν νυ ἢ τί ἢ ΘΔΕΘΤΠΒ, 

[χνὲ 322. 

[πνε 224. 
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Βοοῖ 8. 7άπε 228-- 238. 

δηἀ δοίης Οτ ΟΥ̓́ΘΥ 16 ΘοΙηϊηθη γ658, [6}} ἰπ τίοιι (0145 δϑοις ἰδ 
ΡΘΎβοῦ ; δηϑυνογίης, ἱῃ υθίογθ, ἴ0 1ῃ6 τηδ]8 ἱμάτιον ΟΥ χλαῖνα. Τῆδι 
186 ΒΘρΡΙῸ5 πιῖσλέ ΘΟΥΘΥ {Π6 806 ἃηὰ ΔΓΙΠῚΒ 8 ρἰαἰπ ἔγομη Χϑπορθοη 
(Ογν., Υ., 1, 6), θὰϊ 1ξ πηυβὲ ποῖ Ὀ6 ἤθησθ ἱπίδγγοά τὐδὶ ἰξ νγᾶβ τηϑσϑ- 
[γ ἃ Υ6}} ΟΥΓ ἃ 5ᾶν}. 

1πνε 229. Πελώριος. Οὐοηδυὶξ ποῖθ, δηὰ αἷ8ο ᾿ἰηθ 166. 
Ἕρκος, εος, τό, “ἐξ ταπιρατί,,"") ἃ. δ.,) ἴῃ6 στοαὶ ἀδίδηαθυ.--- ΕὙοιὴ 

ἔργω, εἴργω, " {ο δ᾿μμξ ομί,᾽) “10 Κεέρ οὐ ἀγίσε οὔ." , 
Κρήτεσσι, Ἐρίς ἃπά Ιοηἰς (τ Κρῆσι, ἀδὶ. μία, οἵ Κρής, 
Κρητός, "α Οτείαη." 

᾿Αγοΐ, ῃοπ|. ΡΙΌΓ. οἵἉ ἀγός, οὔ, ὁ, “α ἱεαίεν,᾽" “ ἃ εὐϊε[ιαῖη.᾽" 

- Ετοῖῃ ἄγω. 

᾿Ηγερέθονται, 8 Ρὶαγ. ργ65. ἱπάϊο. οὗ ἠγερέθομαε, Ἐρὶο ἔοττῃ οἵ ἀγεέρο- 
μαι. Οοηβαῖν ὈΟῸΚ 1ἱ., ἢη6 304. 

Κρήτηθεν, ἀἀνοτὺ, ““7τοπι Οτείε.᾽"-- ἜΤοιη Κρήτη, ἡ, “ Οτείε," 

πον Οαπάϊα. 5 

. ὈΟὔνομα, ατος, τό, Ἐρίο δηὰ ΙΟηΐος (ὉΓ ὄνομα, ατος, τό. ἢ 
ἴδε 955. ἨοΙηδγ, {Π6 ἴογη ὄνομα 15 τή0γ6 ἔγθαυθηΐ ἤδη οὔνομα. 
Ἠδτγοάοίμβ, ου 10:8 οἰμιδὺ ἢαπά, δπιρίουβ Π6 Ιοπὶς οὔνομα δἰοπο, 
ἜΞΕΣΞΕ Δοιώ, δοοιβ. ἀυδὶ, “ὥρὸ ;᾽᾽ βίγί οι, τ[η6 ἀυδὶ οἵ δοιοί. 18 
τ “ἸἀΘΟΙΠ Π4016 ἴῃ ΗΟΙΊΘΥ, ννἢοῸ 808} 7 ἢ85 ἐξ τηδϑβοῦϊιν, ὃ. 

Κοσμήτορε, ἀσουβ. 4] οἵ κοσμήτωρ, ορος, ὅ, ““α ἱεαίεν,᾽)" ““« εοιη- 

πιαπάετ ; ΠΟΤ, “οπε τοῖο πιαγδηαὶ ΟΥ̓́αγταηρε5.᾽"-- τότ κοσμέω, 

“1 ογάεν,᾽" “1ο ἀγγαηρε.᾽" 

Κάστορα, δοουβ. Βίηρ. οὗ Κάστωρ, ορος, ὁ, ““ Οαδίον,᾽" 50ῃ 
μιν 297. οἵ [,εάα, Ὀτοίμογ οἵ Ῥοΐαχ, δηὰ υἱδτίωθ ὑτοίδον οἵ Ηείδθην 
δηὰ ἀτηθα [ῸΓ ἢἷ5 5Κ}}} ἴῃ 1η6 πηδπαρθιηθηΐ οἵ ομδτίοίβ. 

Πύξ, ἀἀνοτῦ, “ αὐ ἐδιε 5ι.᾽) “τομῇ εἰϊηελεὰ β5ι,," ἃ. ε.γ ἴῃ θοχίης οἵ 

Ρυ δ Πβεῖο Θποουηίθγβ.---θηςθ πύκτης, “α δόοχεν ;)) πυγμή, “α ῥοχὶπρ 
πιαίεΐι,") ἄκε. Ξ 

Πολυδεύκεα, ἀσουβ. βίηρ. οἵ Πολυδεύκης, εος, ὁ, “" Ῥοῖϊις,᾽" δοη οἵ 

1,64Δ, ὈτοίΠοΓ οἵ Οδβίου, δπά αἰϑεῖπθ Ὀγοίῃϑυ οὔ Ηδθίθη, δηὰ ἰαγι θὰ ἴῸ 1 

εὲϑ 5Κ}}} ἃ5 ἃ πύκτης, ΟΥ ὈΟΧΘΟΓ.---Οοπδυὶ Μείγιοαὶ Ππάες. 

Αὐτοκασιγνήτω, ἀοουβ. ἀ08] οὗ αὐτοκασίγνητος, οὐ ᾽, “ ἀπ 
[αν ε 338. ριση ὁτοιδετ." 8116 68118 Οαβίογ ἂπὰ Ῥο!ὰχ ΒΓ “ ΟΝ ἔϊδο 
ὑγοίλετα,"" Ὀδοδα56 Βοτπ ΟΥ̓́ΣΒΘ ΒΔΓῚΘ τη 6 Γ ὙΠ ΠΟΙ, παιηθὶ ἴ,βάδ. 

-- Ετοιῃ αὐτός ἀπ κασίγνητος, “" α ὑγοίδεν.᾽" 

Τώ, Ἐρίς δηὰ Ιοπίο ἴοσ ὦ, δοοῦβ. ἀσδὶ οἵ ὅς, ἥ, ὅ. 

Τείνατο, Ερὶς δηά Ιοηΐς [ὉΓ ἐγείνατο, 8 5Βἴηφ. 1 δοτ. ἱπᾶάϊς χά. οἵ 
γείνομαι, τοτὰ ἃπ ΟὈβοϊθὶθ δοίίνθ γεένω, ἴῸΓ ννμΐοἢ γεννάω ἱ» ἴῃ 086. 
Τῃ 18ῃ6 ραββϑῖνρ, “ἐοὸ δὲ επρεπάετεα,᾽)" “ἰο δε δοτη 1 ἴῃ ἴῃ τηὶς 6, “ἐδ 

[᾿νε 280. 

[Ι͂ἀνε 381. 

[λχε 2333. 
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Ξ Βοοῖ 8. Πήπε 2338--2 41. 

δεν," ““ἰο ὑγῖηρ ζοτίιὶι.᾽----ΟΌΞογνα ἐπαΐ γένω 15 1ῃ6 σοζητηθη τοοῦ οὗ 
γείνω, γείνομαι, ἀτιὰ γίγνομαι. ΟὈΟΙΊΡΑΓΙΘ ἴΠ6 1ιΐη σίρπο, σεπαῖ. 

Ἑσπέσθην, 8 ἀυ] 2. Δογ. ἱπάϊο. οὗ {π6 τηϊα]6 ἀδροποπί 

ξωπι339. ἕπομαι, “ἐο Κοϊϊοισ ;)) ἴαΐ. ἔψομαι : Ὡ δογ. ἑσπόμην, ἄε. 
Λακεδαίμονος, σ6ῃ. Βίηρ. οἵ Λακεδαίμων, ονος, ἧ, “᾿ ᾿ασεάκσπιοη,᾽" ἴἰ6. 

οδρί τα] οὗ 1,.δοοηΐα, α]5ὸ Γασοπῖα ᾿ἰβ6 Γ. 

Ἐρατεινῆς. ΟὐΟπηΒ0]} Ππ6 178. 

Ἕποντο, 3. Ῥ]0Γ. ᾿πηροσγί. ἱπάϊο. οὗ ἔπομαι, ἀπᾶ πο δηά 

ἔαπε 340. Ιοπῖο ἴου εἵποντο. " 

Ποντοπόροισι. Οὐομηδυϊὲ Ππ6 46. 
Καταδύμεναι, Ἐρὶς, Ἡοτῖς, ἃπὰ “ἜΟ]ς ἴῸΥ καταδῦναι, 2 ΔΟΓ. 

ἰπῆπ. οί. οἵ καταδύω οΥ καταδύνω, ἵ ἰο ἐπσαρε ἵπ. Ῥτορ- 

ΕΥΥ, “ἐἰο σεὶ ἄξερ τπίο,᾽" ““ἰο ρεὶ ἑπίο ἐδε ἐ᾿γοη ΟΥ ἐδιῖοῖ οΓ α ἐπῖπρ." 

ΤΠ6 ΠΠΘΓΔ] πηθαπίπρ ἴ8, “ ἐο ρὸ τπιπᾶδτ,᾽ “ἰο δηλ," ἴ[υἴ. καταδύσω: 1 
ἄογ. κατέδυσα : ῶὩ ΔοΥ. κατέδυν.--- ΕἼ κατά πᾶ δύω, ΟΥ δύνω. 

[χνε 342. Αἰσχεα, 4665. μγ. οὗὨ αἶσχος, εος, τό, ““α ἀΐδσταςε." 

Δειδιότες, Ἐρὶς δηά Ιοπὶς ἴῸΓΥ δεδιότες, ποπη. ΡΙατ. τηά50. ρϑσΐ. ρατί. 

οἵἉ δεέδω, “ἐο᾽ ζεαν ;)" ἴαϊ. δείσομαι : 1 80 γ. ἔδεισα : ροτῇ. δέδοικα, ἀπᾶ 

ἀἶβο δέδια (ἸνΪοἢ ἰαβέ 15 σὰγα ἴῃ Αἰεῖς ΡγΟ56), ἢ βυποοραΐϊθα ΓΌΥΤῚΒ 

δέδιμεν, δέδιτε, ἱτιροταΐϊνα δέδιθι, ρατί. δεδιώς. 
᾿Ονείδεα. Οοπβαϊξ θΟΟΚ ἰ., Ππ6 291. 

ΕἾχκε 348. Φάτο, ἘρΡὶο δπὰ Ιοπὶο Ὁ ἔφατο. ΟΟηβῸΪ: ὈΟΟΚ 1., Π1π6 33. 

, Κατέχεν, Ἐρὶς ἀπά [οπὶς ἴοΥ κατεῖχεν, 8 βίησ. ᾿τηρετῇ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ 

κατέχω. 

: Φυσίζοος, ον, “ {ἰ{- δεδίοισίπιρ,᾽" “Ῥγοάιιοῖπρ' ΟΥ̓διιδίαϊπίησ {{{6."--- 

ΕΎοΙῃ φύω, ““ ἐο διιδέαϊη,᾽" ἀπὰ ζωή, “{{{π.᾽ 

᾿ὔφρονα, Ἐρὶο ἃπὰ Ιοῃὶο ΤΥ εὔφρονα, ΔοΟα5. 5ἴησ. Τηᾶ5ο. 
οὗ εὔφρων, ονος, ““ σἰαδάεπῖηρ,," “ ολεετῖπρ."-- τοτη εὖ ἀπά 

{λνε84]. 

ἴμνε 246.. 

φρήν. 
᾿Αρούρης, 56ῃ. 5βίηρσ. οἵ ἀρούρη, ης, ἧ, ἘΡΙΟ ἀπά ΙΟΠΪΟ [ῸΓ ἄρουρα, ας, 

ἧ. Οὐοπηβαὶς Π1πθ 115. 

, ᾿Ασκῷ, ἅαΐ. βίπρ. οὗ ἀσκός, οὔ, ὁ, ““α δοίεϊε οὗ εκῖπ," “α 

[αν 941. ιοϊπε-ϑασ," “α ἰεαίμετη δα," ΤΠ ΒΥ ΟΥ̓ ποαί-5Κ|η.---αῦ- 
δοτάϊηρσ ἰο Ῥοίΐ, ακίπ ἴο σκύτος, ψἸ1ἢ ἁ ργεῆχϑά. 

Αἰγείῳ, ἄαϊ. 5βίπρ. τηᾶξ6. οὗ αἴγειος, α, ον, ἘΡὶς δηὰ Ιοηΐς ἡ, ον, 

Ιδησιμϑηθα ἔοστη [ῸΓ ἀἔγεος, “ οὗ φοαϊ-5κἴπ ;)" ΕΓΘΓΑΙΠΥ, “ οΓ α ροαϊ."- 
Ετοπι αἴξ, αἰγός, “ α φοαὶ.᾽" ᾿ 

Κρητῆρα, δοου. βίην. οὗἉ κρητήρ, ἦρος, ὁ, “α πιΐχετ.,") ΟΟπΠΒΌΪ ποίθ, 

δηα α'5ο ὈσοΚὶ., ἰη6 470. 

Φαεινόν, ἀ6ο085. Βίησ. τηᾶ56. οὗ φαεινός. ἤ, ὄν, “ὑτίσἠηξέῤ“ εἰλίπίης." 

τότ φάος, “ ἐρ᾽ι,᾽) “ ἐτίρλίηεβ5.᾽" Σ 
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Βοοῖ 8. μπὲ 248--201. 
τὰ Χρύσεια, ἀοουβ. ΡΙαγ. πουξ. οὗ χρύσειος, η, ον, Ἐρίο ἀηὰ Ιοπ- 

5 948, ἰο [ῸΓ χρύσεος, ἡ, ον, Αἰζΐο σΟΠΊΓ. χρυσοῦς, ἢ, οὔν, “ Κοϊά- 

-- -ΕὙοιὴ χρυσός, “ σοϊά."" 

Ἀλπελλα: Οοπβα! ὈοΟΚ ἱ., Ππ6 5696. 

Ὥτρυνεν, 8 ΒἰπΠ5. 1. Δ0γ. ἱπάΐο. δοῖ, οὐ ὀτρύνω, ““ἐο πὠΥρε :" 
ἴ. ὀτρῦνῶ : 1 Δ0γ. ὦτρῦνα. 

Ὄρσεο, Ἐξρὶς [ῸΓ ὄρσο, Ὁ 80Υ. ἱτῆρθγ. τηΐάα]6 οὔ ὄρνυμι, “10 
γαΐδε,᾽) “10 αγοιι5ὲ ;᾽ ἴαϊ. ὄρσω : 1 Δ0Υ. ὦρσα. ἴῃ 1Π6 τηϊά- 

ἅ16, ὄρνυμαι, ““ἰο ατίϑε," “10 ατγοιι5ὲ οπε᾿ 5 δεῖ [,." 2 ἃογ, ὠρόμην: ΟΥ̓, 
ΟἼΟΥΘ {ΥΘΑΌΘΠΙΙΥ͂, ὈΥ͂ ΒΥΠΟΟρΡΘ, ὥρμην, ὦρσο, ὦρτο, ὅκα., ἃ 80Υ. ἱπρογ. 

ὄρσο, Ἐρὶο ὄρσεο (1Κ6 ἀείσεο, λέξεο), σοηϊγαοίοά ὄρσευι. (Βιμίηιαπη, 
ἵἴγγερ. Ῥενὺς, Ρ. 198, εἰ. Εϊδ]ιαῖε.----Οὐπβαϊς, 4180, ποίθ.) 

Ζμνε 249. " 

Ι͂πνν 250. 

ὑπο Ἂςς Λαομεδοντιάδη, νοῦ. 5ίηρ. οἵ Λαομεδοντιάδης, ουὅ, ὃ, “ δοπ οΓ 1ιποπιε- 

ἄονι." Ῥαϊγοηυπηῖο, ἤγομη Λαομέδων, οντος, ὃ, "" 1,αοπιεάοη," Ταϊ ΠΥ οἱ 

ῬγΪΆΠη. 

11νῈ 252. Ὅρκια. Οοηβα: θΟῸΚ ἰϊ., Ππ6 124. 
Τάμητε, 3 ῬΙαγ. 2 ΔΟΥ. 50]. δοῖ. οἵἉ τέμνω. 5: 

Νέονται, ννὶιἢ βῃογίθηθα τηοοᾶ- υοὐγϑὶ, ΤῸΥ ψέωνται, 8 ρἰατ. 

ΡΓΘ5. 500}. τη ϊ 416 οἵ νέομαι, “ἐο τείιιγτι.᾽" 

Ῥίγησεν, ἘΡὶο δηά [Ιοπὶς ἴοΥ ἐῤῥίγησεν, 8 δῖἴησ, 1 8Δ0Υ. ἰῃ- 
ἀἰς. δοῖ. οἵ ῥιγέω, “το δλμάάεν ;᾽" [αξ. ῥιγήσω : ἃ ροτί, ἐῤῥῖ- 

γα (ἢ ργθβοηΐ βἰσηϊοδιίοη). [π᾿ ΗΟΠΊΘΥ, ΟὨΪΥ τηθίδρμου ΠΥ, ἐσ 
βλμάάεν ΜΓ {ξαῦ ΟΥ̓ΠΟΥΥΟΥ ; δῖηοησ 106 ροβι- Ηοιηθσὶο Ὑτ 6 Υ8, ἕο 

βλίσον ΟΥ βἤηιάάεν ιοἱίλ οοἰά.----ἘΎΟτὴ ῥῖγος, “7γοδί,᾽) “ εοἱὰ."" 
Ζευγνύμεναι, Ἐρὶς, οτῖς, δηὰ «Απο]ῖς [ῸΓ ζεύγνυναι, ᾿τ65. 

ἰηῆη. δοῖ. οἵ ζεύγνυμει, “ ἰο ψοῖζςε,᾽" “ἰο λαγηε85 ᾽" Γαΐ. ζεύξω : 

1 80 γ. ἔζευξα.---ΤῊ τοοῖ ἰβ ΖΥΓ--, νΠ]Οἢ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴῃ 1ῃ6 2. ΔΟΥ, ζυγ- 

ναι, ἀπ {Π6 Βιιθδίαπεϊνο ζύγ-ον, ἀπ ΓΘΟΌΓΒ ἴῃ 1ῃ6 σοσηδίθ ᾿ΔησΌΔΡΟ6Β ; 

85, βδηβοῦῖ ψι), Πδἰϊη ἡμπσ-εγε, Οθυτηδῃ 7οοἶ, ΟΟΥ ψοῖε, ἕο. (οϊέ, 
Εἰψπιοὶ. Ἐογβεῖι., 1., Ὁ. 291.) 

᾿τραλέως, δἄνοτῦ, “φιϊοκῖῃ,᾽) ““ φεαϊοιιδῖψ.᾽" --ο ῬΎοΙα ὀτραλέος, 
"“ἐφιϊοῖ,") “ σεαίοιι5,᾽" ἃπιὰ {ῃ18 ακίπ ἴο ὀτρύνω, “ἐο πἰτρε." 

ἤαν, Βμογίθποα Ερὶς δπὰ Ποτίο ἔοστα οὗ ἀνά, “τ. Βαϊί:- 
Τηδηπ ΡΓΘίδιβ ἀν (Αι. Οτ., ὁ 117, 4". 4); ὑθὰῖ σοηϑβαὶ 

Γ1ΝῈ Ὡ517. 

[χνπ 359. 

ἔχανε 2600. 

ἴχμνε 261. 

ποΐο. 
Ἡνία, ων, τά, “1Ἰἂδ τεῖπ5," οἵζθη οσουγτίησ ἰπ ΗοΙΊΘΥ, 0 0868 

(Π|5 ΠΘΌΣΘΥ [ΌΤΙῚ ΟὨΪΥ͂, ἀπ δἰνγαΥ5 ἴῃ [ἢ}6 ΡΙΌΓΑΙ : (Π}6 ΒίῃσΌΪΔΓ ἡνέον 

ἰβ ἰΊαῖθ. ϑ γον, “' ἐλε δὶ. ΑΠΟΙΠΟΥ ἔΌγπι, ἡνία, ας, ἦ, ΟΟΘΌΤΒ ἴῃ ἴῃ6 

ροβϑί- Ηοιϊηϑσίο δπὰ ἱγαρσὶο ὙΥΓ [6 ΥΒ, ἃπὰ 18 ὑΒΌΔΗΥ, {κ 1ῃ}6 ἔοτταθυ, θ- 
Ρἰογϑα ἴῃ 186 Ρίυγαὶ. 

Τεῖνεν, Ερὶς δπὰ Ιοπὶς ἴοσ ἔτεινεν, 1 δουύ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ τείψνω, " ἐσ 



684 ΒΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΒΒΆΑΚΥ 

Βοοξ 8. 1ὰῖπὸ 361--271. 

ἄγαιυ;" “ἰο βἰτοίον ;" [αἷ. τενῶ: 1 Δ0Υ. ἔτεινα.---- ΤὩ6 τοοῦ 15 ΤΑΝ-ἃ 

οΥ ΤΕΝ--  ἃ5 ἴῃ ϑ'δηβου ἐαπ, ““ Θχίθηάοσο,," τάνυμαι, τανύω : ΠΕΠ6Θ 
τένος, τένων, Τιαιϊη ἑσπᾶο, ἰόπεο, ἐδπιι8, ἰδΉοΥ, ἑδπιῖς, Οαδττηδη ἀϊπη, 

ἘΠΡΊΙΒἢ ἐλίπ, ὅχο. ἢ 

Πάρ, Βῃογίθηθα ἔΌΥΤΩ [ῸΥ παρά. ΟὈὐπΠβαΪΐ ργθυϊοιβ 11Π6, Τ8- 
ΓΊΔΤΚΒ ΟἿ ἄν. , 

Περικαλλέα, δοοῦδβ. βίης. τη850. οὗ περικαλλής, ἕς, ““σετῳ δεαιιι με." 

Οὐομβαϊς ὈΟΟΚ 1.7 π6 603. 

᾿Βήσετο, Ἐ!ρίο δλὰ Ιοηΐο ἔου ἐθήσετο, 8 5'ηρ. 2 8Δ0υ. 1πᾶ]6. τηῖά416 οἱ 

Ιϑβαίνω, νυ] ἢ 1Π6 ομαγδοίοσίβίϊο (σὴ) οὗ {Π6 ἢγβί δουῖὶϑί. Οοηβυϊδ ὈΟΟΚ 

ξ2 Πὴ6 428. 

Δέφρον, ἀ66 0.5. Βίηρ. οὗ δίφρος, ουὅ, ὃ, ἀπ ἸαΐοΓ ἢ, νυ ἢ τηθίδρ βίο 

ΡίαγαΙ τὰ δίφρα : ΡΓΟΡΘΙΥ, “{λ6 σἠαγὶοί-δοατά,᾽) οα ΨὨΪΟΙ ἔννο σου] 

βίδπα, {Π6 ἀγῖνϑυ (ἡνίοχος) δπᾶ {πΠ6 σοτηθαίαηϊ (παραιθάτης). Βαΐ ἴῃ 

16 ΠΙα4, 16 ννοτὰ οἴἴζθη οσΟυ 5, ἃ5 ἴῃ 1ῃ8 ργϑβϑηΐ ἰηβίδῃσθ, ἰπ 1ῃ8 

Β86η88 ΟὗἉ “α οἱατγῖοί,," “"α τρατ-οἠατῖοὶ.᾽.--ΈΥοπι δίς ἃπα φέρω, ἴτοτα [118 

ΟΔΥΥΎΪΗ σ᾽ ἵντο. 
ΤλΝῈ 208. Τώ, ποτηϊηδίϊνα 408] οἵ ὁ, ἧ, τό. 

Σκαιῶν. ΞϑΌΡΡΙΥ πυλῶν, ἀπᾶ σοηβο] Ππη6 145. 

Πεδίέονδε, ἀἀνοτῦ, “ ἐὸ ἐΐα ρίαῖη,᾽" ἃ. 6.,) τόσα [Π6 ἰσὴ στοιηᾶ οἢ 

ψΠΙΟἢ {Π6 ΟἸΤΥ 5δίοοά. 

Ἔχον, ἘΡὶδ ἀπᾶ [οηἱο ἔῸΥ εἶχον, 8 ρ]υγ. ᾿τωροσῇ, ἱπᾶϊο. δοΐ. οἵ ἔχω. 

11νῈ 366. ᾽᾿Εστιχόωντο. ΟὐπΒ] ὈΟΟΚ 1Ϊ., Π1π6 92. 
"Ὥρνυτο, 8 Βίησ. ᾿πηροτῖ. ἰηαϊ6. τη 416 οὗ ἄρνυμι, “ἐο ταῖδε,᾽" 

ἵμνε 267. ων (0 ἀτοιι56} ΙᾺ ἴῃ τηϊ 16, ὄρνυμαι, ““ἐο ατὶδε.,") Οοη- 
Β01 ΠΠπ6 250. 

᾿Αγαυοΐ, ποι. Ρ] 7. τηᾶ56. οὗἁὨ ἀγαυός, ἤ, ὄν, “εἰ ιιδέγῖοιι5 ;7 

ΠΝ 2068. ΕΓΙΘΌΎ, « ἀἀριίγαϑίδ." Ιπ᾿ ΗοτηΘΓ δἰπιοβὲ αν γβ βαϊὰ οἱ 
Κίησβ, μϑῦοθβ, ὅζο.,ρ “εἰ ιδβίγιοι δ," “ ποῦίε,) “Ἅ μὲρἢ-ϑοτη.᾽" --- ἙΥΟτα 

ἄγαμαι. 

1χπὲ 262. 

Σύναγον, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοῃΐο ἔογ σύνηγον, 3. ΡΙΌΓ. ἱταρογῖ. Ἰηαϊο. 
αοί. οὗ συνάγω. 

Μίσγον, Ἑρίο ἀηᾷ Ιοπίο [ῸΓ ἔμισγον, 8 ΡΙΌΓ. ἱτηρογῇ. Ἰηαϊο. 

δοῖ. οὗ μέσγω, “10 πιῖχ," ΜΜΗΪΟ Ργθβθηΐ. ΗΟΙΠΒΓ ΔἸ νγαΥ 8 
0.565 [ΟἿ μίγνυμι.----ΟΟη50} Πη6 209. 

Ἔχευαν, 8 ΡὈΪαγ. 1. Δ0Υ. ἰηάϊο. δοΐῖ. οὗ χέω, “10 μοιτ ;" ἴαϊ. χεύσω: 
1 80γῖ. Ἐρίο ἔχευα : 1 δοΥῖ. Αἰἰὶς ἔχεα. ΤῊΘ ΤΌτῃῃ ἔχευσα οἵ 16. 191 

δογὶβῖ, ΤτΌΤα 1Π6 5808] Γαΐαγ6 χεύσω, ἰ8 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ποῖ ατθοκ. 

1νῈ 271. ᾿Ερυσσάμενος. ΟΟπΒΌ] ὈΟΟΚ 1., ἰϊπ6 190. 

Χείρεσσι, ἘρΙα ἀπ Ιοηΐο (ὉΓ χερσί, ἀαΐ. Ρ]υγ. οὗ γείρ, χειρός, ἧς “184 
ἄκη " , 

χανε 269. 

[λνε 270. 
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ν Βοοῖ 8. Ϊήπε 271-279. 
Μάχαιραν, δοουδ. βίηρ. οἵ μάχαιρα, ας, ἡ, " α ἰατρε κηΐζε," ννοτῃ ὉΥ͂ 

[86 Βθτοθα οὗ ἴμ6 ΠΙδὰ ποχὶ 188 βυνογά- βθαῖ), δηὰ υβϑά Ὁ τἤθτῃ οα 

8}} οσοαϑβίοῃβ ἰπβίθδα οἵ δὴ ογάϊπασυ Κηϊΐθ. (Οοηβοὶ ποῖθ.) ἴῃ ἃ 

Ἰαῖθὺ ἃσθ, (ηὴ8 μάχαιρα νγὰ8 ἃ δαὖτε οἵ δεπὲ διοοτά, ορροϑϑὰ ἰο ξίφος, 
1ῃ6 Βίγαϊ σι βυνογα.--- ον αἰίοη ἀποοτίδίῃ. 

Ξίφεος, 56τι. βίη. οἵ ξίφος, εος, τό, ““α διοογάὰ." Οοπβοὶι 

ὈΟΟΚῚ., ᾿ἰπ6 194. 

Κουλεόν, οὔ, τό, ΒΆΠηΘ ἃ58 κουλεός, οὔ, ὁ, “α δὐεαιλ." ΤΏ656 ἃγὸ 
ἴῃ Ιοπὶς ΤΌγηβΒ. ὙῺ6 Αἰἰὶσ υυυίτθυβ, οὰ 106 οἴθου παπᾶ, αν κο- 
λεός. Οοηβαϊε ὈοοΚ ἰ., π6 194. 

ΓἌωρτο, 8 5ἷησ. μα ροτῖ. ραᾳ55. (ἴπ 18 βθῆ86 οἵ 8δη ἱπηροτίθοι) οἱ 
ἀείρω, “το παηρ." ὙΠ6 ΤΕΘΌΪΑΥ [Ογπὶ νουϊὰ Ὀ6 ἦρτο ΟΥ ἥερτο, Ὀαϊ 
[815 ἰβ ὁπ6 οὗ (6 νϑυῦβ ψ  οἢ οἤδησθ τμ6ὶγ νονγοὶ ἰο ο ἰῃ Ὀοιὴ ροτ- 

[δοῖβ ; 88, ἔῤῥωγα, ἴτοτι ῥήγνυμι: πέπτωκα, ἴτοτη πίπτω : εἴωθα ἴοτ 
εἶθα, (τοτὴ ἔθω : ἕωκα, ἀφέωκα (6 Π66, ἴῃ 16 Νὺν Ταβίαπιθηΐ, ἀφέ- 
ὠνται), ἴΟΥ εἶκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖνται, ἕο. (Βιωιίπιαπη, ἵἱττερ. Ῥέετῦς, εὰ. 

Εἰδλίαζκε, Ρ. θ, ποίε.) 

1χνῈ 279. ᾿Αρνῶν, σ6ῃ. ΡΙΌΓ., ἴτοτη σθη. βίης. ἀρνός. ΟὐπΒ0]: 1ἰπ0 108. 
Τάμνε, Ἐρία δηὰ Ιοπΐς ἴῸγ ἔταμνε, 8 5Βἰηρ. ἱπηροτγῖ. ἱνᾶϊα. δοῖ. οἱ 

τάμνω, “ἰο οἰ," Ἐρὶς δηὰ Ιοπίο ἴ0γ τέμνω. 

Τρίχας, δοόυ8. ρΙαγ. οἵ ϑρίξ, τριχός, ἡ, “ ἐλια καῖτ,)" Ὀοἢ οὗ πιδῃ δηὰ 

Ὀ685.., “ἐλε λαὶγ ὁ ἐιε ἐεαὰ.᾽" 
Νεῖμαν, Ἑρίο πὰ Ιοηΐς [ῸΓ ἔνειμαν, 3 ΡΙαΥ. 1 80γ. ἱπάϊο. 

ἴμπε 5714. δοῖ. οὗ νέμω, “ἰο ἀϊείτίδιίε ;)) ζαϊ. νεμῶ : 1 δΟΥ. ἔνειμα. 

11νε 275. ᾿Ανασχών. Οοπβοὶς ὈΟΟΚ ὶἱ., ᾿ἰπ6 4δ0. 
11νπ 276. Ἴδηθεν, αἀνοτῃ, “ ὕγοπι 1ἀα.""--- Ἔτοτη "Ἴδη, ης, ἦ, “14α."" 

Μεδέων, οντος, ἃ ρατιϊοἰρίΑ] ἕοστη, ᾿μουρὶι πο ργεβθηὶ μεδέω ἰ8οαπὰ 
“ χεϊηρ." --- Τ θη, ἰακθη ἢ ἃ Κἰπὰ οἵ βυὐυβίδηινθ (ογοΘ, “ἃ σπατ- 
ἀϊαπ," ““α ταῖεν,᾽ ΟΥ̓ΘΥ ΒρΘοἷδὶ ρΡ]8 668. 

1χπνε 218. Γαῖα, ας, ἡ, Ρορίϊς ἔογτη ῸΥ γῇ, “ εατίἧ.᾽ 

Καμόντας, ἀοουβ. ΡἰαΓ. ταᾶ50. 9 801. ρατί. δοῖ. οὗ κάμνω, “το ττουον δὲ 

[υϊ. καμῶ : 2. ἃογΥ. ἔκαμον. 
Γίνυσθον, ἃ ἄμα! ΡΓ65. ἱπάϊο. οἵ 1Π6 ταὶ 16 δῶν τίνυ- 

“πε 279. “: " 
μαι, Ῥοθδίιο [ὉΓ τίνομαι, “ ἐο γιεπῖδλ. 

ὌὍσίρ, Ἐρίο δηᾷ Ιοηΐο [ῸΥ ὅστις. 

᾿Επέορκον, ἀρουβ. βίη. πϑαΐ, οἵ ἐπίορκος, ον, “ διδεατίηρ' [αἰπεῖψ," 

“ἐ ρετ)ιγεά." Ιῃ 116 ργθβθηΐ ᾿πβίδῃοθ, ΠΟΥΓΘΥΘΥ, ἰξ 15 {δ κθη 85 ἃ ϑυὉ- 

βίδηϊινθ, δπὰ ἐπίορκον ὀμνύναι 18. “ (ο δισξατ [αἰφεῖψ," “το ἰαζε α ζαϊδε 
οαἰλ" -- Γτοπι ἐπέ, ἀδηοιίηρσ ορροδίτίοη, ἃπὰ ὅρκος, “απ οαἰλ." 

᾿Ὠμόσσῃ, Ἐρὶς ἀπά Ιοδὶς [ῸΓ ὀμόσῃ, 3 βίης. 1 80Γ. βυδ). δοί οἱ ὅμ 

γυμι, " 1ο διρεαν τ Γαϊ. ὀμοῦμαι : ροτί, ἐμώμοκα : 1 8Δ0Υ. ὦμοσα. 

Μυν 

Ι1ππ 272. 



[ν 1] ΗΟΜΕΈΠΙΟ ομύδπαλα. 

Βοοῖ ἃ. Τήπε 380-294. “" 
1ωνὲ 330. Μάρτυροι. ΟΟμΒῈΪ θΟΟΚ 1., Πη6 388. 
Φυλάσσετε,  Ῥ]Υ. ΡΓΘΒ. ΠΏΡΘΥ. δοῖ. οἱ φυλάσσω, ““ἐο Κεε»,᾽" “ ἐφ' 

δματγὰ," «ἰο τοαίοὴ οὐεν ;" ἴαϊ. φυλάξω : ροτί, πεφύλαχα.---ἰῃ {Π6 ταϊὰ- 
ἀϊ6, φυλάσσομαι, “ἰο δε ὁπ οπε᾿5 σιιατά αφαϊπϑὶ,᾽ “ἰο δεισατο οἵ," ἃπς 
ΒΘΥησ ἰο {ῃ6 Τιαἰϊπ δανέο. 

Καταπέφνῃ, 8 Βῖησ. 2 8Δ0Υ. 500]. δοῖ., ἃ5. 1 ΠῸΠ ἃ ργθβθηΐ 

καταπέφνω, “ἰο δἰαψ,,"" ΜῈΪϊΟἢ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, ἰ5 ποῖ ἴῃ '58θ. ΤῊῺΘ 

ἀΟΥΪΒὲ ΡΥ ὶοὶρ]8 καταπέφνων 15 ἀδοσοηϊθα {Κ6 ἃ ργθβεπῖ.----ΕὙΌΊη κατά 
8ἃηα ἔπεφνον (πέφνον Ὀδὶπρ Βῃογίθηθα ἔγοιη {Π6 τϑαπρ]ϊοαϊθα ΤΌΤΤΩ 
πέφενον, |κΚ6 λελαθέσθαι, λελαϑεῖν, πεπιθεῖν), ἀπβσποα ἴο οΟὈβο]θίθ 

τοοὶ φένω, “ἐο εἰαγ." 
᾿Ἀποτινέμεν, Ἐρῖο, Ῥοτῖς, δῃᾶὰ ΖΞ οΙΪο ἴογ ἀποτίνειν, ῬΥ68. 

Ἰηῆη. δοί. οἵ ἀποτίνω, “ ἐο Ῥαγ,᾽ “ἰο τεπάεγν δαοῖ.".---ΕἼΟΤα 
ἀπό πὰ τίνω, ““ἰο Ῥαν α Ῥγῖοθ᾽" ὈΥ ὙΆΥ ΟΥ̓ ΤΘΙΌΥΠ ΟΥ̓ ΤΘΟΟΙΊΡΘΠΒΘ ; 
ὙΠΟ Θἃ5 τέω 15 Θοπῆποα ἴο {Π6 βἰσηϊποαίίοη οἵ ραυΐηρ ΠΟΠΟΥ. 

᾿Εσσομένοισι, Ἐρὶς ἃπᾶ Ιοηΐς [ῸΓ ἐσομένοις, ἴαϊ. ρΡατί. οὗ 

εἰμί. 

Πέληται, 8 βίη. ΡΥ65. 508]. οὗ πέλομαι.. ΟὈηΒΌ]: ὈΟΟΚ 1., 11Π6 284. 
Τανε 391. Ἑζως, Ερὶο ΤῸΥ ἕως, “" ππέϊϊ." 

Κιχείω. ᾿Οοηβα]ὲ ὈΟΟΚ ὶ., Πἰπ6 96. Ἂς 

1τνε 299. Ἦ, ἴον ἔφη. Οοηβαϊ ὈΟΟΚ ὶ., ᾿Πἴπ6 219. 

Στομάχους, 6685. Ρ]Γ. οἵ στόμαχος, ου, ὁ, 5: ΓΙΟΕΥ, ““α πιοιιέῖ,,) “ ἀπ 

ορεηῖηρ "Ὁ ὮΘηΟΘ, 1. 1π [μ8 οἶάεβὲ ασθεκ, “ἐλ ἐπγοαί," “τε σωϊεὶ -"" 

Ὡ. 1ιαῖθυ, ὈΒΌΔΙΙΥ, “ ἐδε οΥγῇοες οὗ ἐΐια βἰοπιαολ,᾽ ἀπ 50, “ἐλε διοπιαςλ᾽" 

156} Ὁ, Πα ΘΠΕΥ ἰπ θη. [Ιη Ηἱρροοταΐββ, 8150, “ἐλε πεοῖ οὔ δε 
διαάίεν ΟΥ̓ μεν 5." 

᾿Αρνῶν. Οὐοηβυϊῦ ᾿ἰπ6 103. 

ὙΤάμε, Ἐρίς ἃηὰ Ιοηΐο [ῸΓ ἔταμε, 8 Βηρ. 2. 80Υ. ἱπάϊς. δοῖ. οἵ τέμνω, 

“ἐο οι; Ταϊ. τεμῶ : 3. δοΥ. ἔταμον. 
Νηλέϊ, Ἐρὶς δπὰ Ιοηϊς [Ὁ νηλεῖ, ἀαΐ. βίησ. οὗ νηλής, ἔς, ἀπᾶ (5 

Ἕρϊς δηὰ Τιυγὶς Ὁ νηλεής, ἕς, “ ογιεὶ ;)) ΠΙΘΥΔΠΎ, “ τοϊέλοιιε γψ," 

κἐρε1655," “σω]1ε58." --ΕὙοτὰ νή, “ ποί,᾿" ἀπα ἔλεος, “ »ὲϊψ,᾽"" ““ σοηι- 

“φαδδῖον." 

Κατέθηκεν, 8 βηρσ. 1 80Υ. ἱπάϊο. δοὶ. οἵ κατατίθημι, “ ἐο Ῥιι. 
ἴανε 398. ἀοιοη," “ἰο ἀοροοὶὶ ;," ἴαϊ. καταθήσω : 1 δογ. κατέθηκα. 

᾿Ασπαίροντας, ΔΟΟ.8. Ρ]07. τῆᾶ56. ΡΥΘ5. Ρατί. δοῖ. οἵ ἀσπαέρω, “ ἐα 

“α8}," “ἰο δἰγιεσρίε οοπυμίδιοεῖν.,"---ΕὙοτὴ ἀ, Θαρμοηΐο, δη σπαίρω, 
“1 ρα5}," ἄο. 

Δευομένους, Δ66 05. Ρ]ΌΥ. Τη856. ΡΓ65. Ραγχί. οὗ δεδομαὶ, χὰ} 

τοαγιὶ,᾿" ἘΡΙΟ ἔοττη [ῸΥ δέομαι, Γαΐ. δεήσομαι, ὅτο. 

Εἵλετο, 8 βίῃησ. ῶ 800 ἱπάϊο τγηϊά. οἵ αἱρέω, “ἐο ἰαζε ;᾽ [αϊ. αἱρήσω : 

Φ Δ0Υ. πιϊά. εἱλόμην. 

1χνὲ 281. 

Τὰν 386. 

Τχνὲ 287. 

ἴχνε 994. 
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- βοοῖ 8. ἵάηπε 295-306. 
Ἶ ᾿Αφυσσάμενοι, Ἐρὶς (ὉΥ ἀφυσάμενοι, ποτη. Ῥίαγ, ἵ Δοτ. ρατῖ. 

. ἩακῈ 306. ποϊάα]6 οἵ ἀφύσσω, “ἐο ἀγαιο"" (οοηϑαϊε δοοῖς |., ἤῃϑ 698). ᾿ “ Πη6 ): 
ἕαϊ. ἀφύξω : 1 δοτ. ἤφῦσα : . δογ. τηϊᾶ. ἠφυσάμην. 

Δεπάεσσιν. Οοηδυϊξ θοΟΚ ἱ., Ππ6 471. 

Ἔκχεον, Ἐξρίς δηὰ Ιοηΐο [Ὁ ἐξέχεον, 8. ῬΙαγ, ἱτηροτῖ. ἰπάιο. 
δοῖ. οἵ ἐκχέω, “1α ῬομΓ οἱ ;᾽" ἴαϊ. ἐκχεύσω. 

Αἰειγενέτῃσιν, Ἐρὶς ἀπά Ἰοπίο [Ὁ αἰειγενέταις, ἀαϊ. ῥἷαΥ. τηᾶ86. οἵ 

αἰειγενέτης, ουὅ, ὃ, Ἐρὶο [ὉΥ ἀειγενέτης, ου, ὁ, “" εὐεγαδἰϊηρ,᾽" “ ξυεγ-ἐχ- 

ἰδίϊηρ."-- Ύοῖι αἰεί, ἴοΥ ἀεί, ἃῃὰ {Π|6 ταά 8] γένω. 

Εἴπεσκεν, 8 βΒίηρ. Ερίο πὰ Ιοπίο ἰἰογαϊίνο ἴογπὶ οὗ 6 93 
ΔΟΥ͂. ἰπάϊο. δοῖ. [ὉΓ εἶπεν. 

Πημήνειαν, 8. Ρ]υγ. ΠΟ] 1 8Δογ. ορί. δοῖ. οἵ πημαίνω, “το 

οογατπῖς ἀργοη 5," “0 ἢατηι," “ ἰο ἵη)ατε ;) ἴαϊ. πημανῶ : ἴαϊ. 

τηϊά. (ἴῃ ἂῃ δοῖίγθ 56Πη86 ὈΥ̓ ΑΥβίορῃδηθβ, Αελ., 842 : ἴῃ ἃ Ῥϑββίυθ 

0Π6 ὈΥ͂ ΒΟΡΠΟΟΙ6Β, 417., 1165) πημανοῦμαι : 1 ΔΟΥ. Ρ488. ἐπημάνθην.-το 

ΕἼΟΙΏ πῆμα, “ ἀατηι,᾽" “ Ἰπ)ωτν,᾽" χα. - 
᾿Ἐγκέφαλος, οὐ, ὁ, ““ἰλε ὑταΐη."" ῬΙΟΡΟΠΥ, δὴ δάϊθοίνο, 

ἴανα 800. γκέφαλος, ον, “ τοὐ(ἠΐπ ἐλα ἀεαά, τῖθυθ μυελός ἰδ ἀϑΌ ΔΙ ΙΥ 
ΒΌΡΡΙΘα, “ λεαά-πιαγτοιο,᾽" (ῸΥ ΜΕ ΐ ἢ ααίθη 88 μυελὸς ἐγκεφαλίτης. 

Χαμάδις, δἀνοτῦ, Ερίο [ὉΓ χαμᾶζε, “οπ ἰλδ στοιπά,," “1Ἰο (δε 
ῥγοιπά." Οὐομηρατθ οἴκαδις, (ὉΓ οἴκαδε. --α ΕΥΟπῚ χαμαΐ, “οπ (δε 
στοιπά.᾽" 

Ῥέοι, 8. πα. ΡΓ6Β. ορί. δοί. οἵ ῥέω, “ ἐο ἤοιν ;)" {αΐ. ῥεύφω. 
Δαμεῖεν, ΤΟΥ δαμείησαν, 8. ΙΓ. 2 Δ0Γ. ορξ. Ρ458. οὗ δαμάω, 

ἘΚΑΘΟΣ, ἡ ρ διῤγιραίε,᾽" “1ο επδίανυε," ἄς. '"ῊΘ βῃογίθπθα Ὅστα 
Οὗ 1Π6 ορίαιίνϑ ἰπ -εν, 85 6 ΥΘ διῃρὶου θά, σᾶ ἱπίο ΤΟΡΌΪΔΥ ὑϑθ δ ἃ 

Ιαΐθσ ἀαυ. (Καλπετν, ὁᾧ 115, 7.) 

1νε 302. ᾿Επεκραίαινε. Οὐοπδαϊξ ὈΟΟΚ ἰΪ., π6 419. 
Δαρδανίδης, ου, ὃ, “ ἀεδεεπάαηέ οὕ Παγάαηιι5."") Ῥαϊτοηγτηΐο, 

ἐπωρ 808. [το Δάρδανος, ουὅ, ὁ, “ Πατάαπιι8,᾽" Βοη οὗ 7ογθ, θυ πάοτ 

οὗ Παγάαπία, οὐ ΤΎΟΥ. 
Ικνπ 805. Εἶμι. Οοπβαϊὲ ποΐθ οη θΟῸΚ 1., 11πθ 169. 
Προτί. Οὐοπβαὶ Ππ6 116. 
Ἠνεμόεσσαν, Ἑίς ἀπὰ Ιοηΐς ὉΓ ἀνεωόεσσαν, δοου8. “Βίηφ. δια, οὗ 

ἠνεμόεις, ὄεσσα, ὄεν, Ἐς δηὰ Ιοπίς [ῸΓ ἀνεμόεις, ὀεσσα, ὅὄεν, “ ἰοξψ," 

«Ἀσὰ; 1 ΘΓΆ ΠΥ, “τοϊπάν,᾽ “ αἰτγ,᾽" ἀἃπὰ 50 “ἀίρλ," κἸοθῳ,," “ σίέν- 

αίε οπ Ππἰρὶ.᾽"--- Ετότη ἄνεμος, “ εοἱπά.᾽" 

ὙΤλήσομαι, 1 5ἴηρ. [υϊ. ἱπάϊο. τη 416 οὗ 186 ταᾶῖοδὶ ἕοττα 
ἴχνε 800 λώω, τ μίοιι ἰβ ΠθυΘΥ Τοαπά πὶ 1Π6 ργθβθηΐ, (18 δοίης τθ- 
ρίαοθὰ ὈΥ 186 ροτγίβοϊ τέτληκα, οὐ 1Π6 νουῦβ τολμάω, ἀνέχομαι, ὑπομέ- 
νως ὅἄζα., “0 ἐπάμτε,᾽" “16 δεαν." 

χνε 296. 

[ἀν 297. 

ἴχνε 299. 
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Βοος 8. [1ἀπὲ 806-316. 

Ὁρᾶσθαι, Ῥγ65. ἰπῆῃ. τηϊἀ]6 οὗ ὁράω, 'π δῃ δοίϊνϑ 56η56, “ἐο δ6- 
λοϊά," ““ἰο 5:4. Οὐπβυὶ ΟΟΚ 1., Πἰπ6 198. 

ΤΥῖς 901. τρρζυνθουν ΔΟΟΌΒ. Β'ηΡ. ΡΥ6Β5. Ρατί. οὗ μάρναμαι, “0 40}. 

Πεπρωμένον, ποΙη. 5[ηρ. προυΐ. Ρατῆ. ρατί. Ρᾷ55., ἴ0Υ ΒΟ ἢ 
16 Γ6 15 ἀββυτηθα 85 ἃ ργϑβϑηΐ [Π6 [ὈΓΠὶ πόρω, 5.ΥΙΟΙ]Υ͂, “ ἐο 

ὀτγίηρ' ἰο ρα85,᾿" ““ἰο οοπίτῖνε ;) ὮΘΏΘΘ ““ἐ0 σϑε,᾽" ““ἰο οΠ767,᾽" “10 ἐπι- 

»ατὶ ;᾽" φετῖ, ρᾶ88. πέπρωμαι, ““ἰο ὃς οπε᾿5 Ῥογίιοπ ΟΥ ἰοἱ,᾽) ὮΘΠΟΘ 8 

Βίηρ. ρογῇ. ρᾶ58. πέπρωται, “τὲ ᾿ας δεεη ξαιεα, βοτεάδοοπιεά,᾽"" ὅχα., πὰ 
186 Ρεοσῇ. ρατί. ρᾷβ85. πεπρωμένον, “ [αϊεα,᾽ “' ἀδογεει,᾽" “ Ποτεἀοοπιεά.""--- 
᾿Αββίσῃηϑα ὈΥ 50ΠΊ8 ἴο ἃ τοοῦ ΠΟΡ-, ὈΥ͂ οἴμϑυβ σεραγάθα 85 ἃ Ξύη60- 

Ραΐβα ρεγίδοξ ἔγομη περατόω : ἴπ185, πέπρωμαι ἴοτ πεπεράτωμαι : Ὀαὶ 

{815 15 ἴοο ἔαγ-[δίοῃθα. Τὴ {γπ6 τοοῦ ΔρΡρθδΥβ ἰο θ6 1η6 ργβροβίεϊοη 

πρό, “ δεξογε," ““ δεξοτεϊιαηά.᾽" 
1λνῈ.310. Ἦ, ἴθ0γ ἔφη. Οοηβαϊὶ ὈΟΟΚ ἱ., Ππ6 219. 

Θέτο, ἘρΙς πὰ Ιοηΐς [ῸΓ ἔθετο, 8 5ίησ. 2 800. ἱπᾶϊο. τη 416 οὗ τίθημι. 

Ἰσόθεος, ον, “᾿ φοαίϊξκε ;)" ΠΓΘΓΑΙΥ, “ ἐφμαϊ ἐο ἐδ σοά5." ΟΥ̓ΓΓοααδηΐῖ 

ΟΟΘΌΤΓΘΗΘΘ ἰῃ ἩΟΙΉΘΓ, ἃ5 Δη Θρ δῖ οὗ ἀϊδιϊησα ϊβηθα ΠΘΓΙΟΒΒ.---ΕἼΌΤΩ 

ἶσος ἀπὰ ϑεός. 

Φώς. Οοηβυϊέ Ὀθ0Κ ἰϊ., π6 164 

ΓΑψοῤῥοι, ποῖη. ρυυ. οὗ ἄψοῤῥος, ον, ΒΙΥΪΟΙΥ͂, ἃ Βῃουίθποὰ 
[ΌΥΤΩ ἴῸΓ ἀψόῤῥοος, ον, “ δαεζ- Ποισίπρ ;" Ὀυΐ ἴῃ ΗοτηΘΓ ὑβπαὶ 

ΙΚΥ ἴπ 1ῃ8 σρηῆθγαὶ βίη ηοαίίοη, “ ροῖπρ δαοκ,᾽" “ μαλήριβ ἡ δαεζκισαγά."--- 
ΕΥΟπ ἄψ πὰ ῥέω. 

᾿Απονέοντο, Ἐ;ρία ἃηᾶ Ιοῃΐο [ῸΓ ἀπενέοντο, 8. ΡΤ. ἱπηροτῇ. ἱπᾶϊο. οἵ 
ὠπονέομαι. 

1κνε 809. 

{1μπνὲ 819. 

Διεμέτρεον, Ἐξρὶς ἀπ Ιοῃΐς [ὉΓ διεμέτρουν, 8 Ρ]υγ. ἱπηρογῇ. 
Ιλνε 815... .. ; τυ δ ει 

1ηα]ς. δοί. οἵ διωμετρέω, ““ἰο πιεαδητα ο΄." ΤΑΊΘΥΔΙΥ, “ ἐο 
τιεαβιτα ἰπτοιισ ἢ, ΟΥ̓έϊιτοις οι ;)" ἴαΐ. διαμετρήσω.----ΕὙοΤη διά δῃὰ 
μετρέω. 

Κλήρους, ἀοου5. Ρίατ. οὗ κλῆρος, ου, ὁ, ““αἰοὶ." - ἸΡΘΥ ΒΔ 8 ἔγουω 

ἴχνε 816. κλάω, “ἐο ὑγεαῖ,,"") θαδοδιβ6 ἔννῖββ, ροϊβῃθγαᾶβ, ΟΥ οἴ μϑὺ κλάσ- 

ματα ὝΘΥΘ υ864 ΤῸ 1Π6 ΡυγΡΟΞ6.---αῖὶ ἃ Ἰδῖθυ ἀδύ ἀἴθθ ὑγθῦθ οα]]ϑὰ 

κλῆροι, Ὀδοα.56 564 10 ἀδοίάθ ΔηΥ 1πἰησ ἀου [{]. 
Κυνέῃ, ἀαΐ. Βίησ. οἵἁ κυνέη, ης, ἡ, “α πεϊπιεί,᾽) οοπίταοϊοα Ὀγ 186 Αἵ- 

ιἰο5 ἰηΐο κυνῆ. ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΠΥ ἃ δπηϊηἰη6 δα]θοίϊν ἔγοιη κύνεος, ἡ, ον, 

μανίην δορά, “α 5ζῖτι,, υπάἀογβίοοά, δηᾶ βι ση νη, ἰΠΘΥΘΙΌΥΘ, “ α Ὁ 5 

δλιπ. Βαϊ 85 1ῃ5 τηδίθυϊαὶ ννὰβ υβϑὰ [Ὁ τηακίῃσ 50] 4 6 γ᾽5 οᾶρβ, κυνέη 
15, 'ῃ ΗΟΓΠΊΕΥ δπὰ Ηρθβίοά, “ ἃ σα} ΟΥ λείπιει,᾽") ποῖ ΠΘΟθββασν οὗἩὨ ἀρ 8 

5δκίη, [ὉΓ νν8 ἤπὰ κυνέη ταυρείη, κτιδέη, ὅκα., πΔΥ, ΘγΘη κυνέη πάγχαλ- 

κος (Ο(., χνίϊ!., 8378. Οοησυῖ" μοῖς ὁη Π|η6 3360, Ρ. 2192.) 
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Βοοῖ ὃ. 1πε 816-326, 
“Χαλκήρεϊ, Ἐρὶς ἀπά Ιοπίο [ῸΓ χαλκήρει, ἀδΐ. βίπρ. ἔδτῃ. οὗ χαλκηρης, 

ἐς, “ ὑγα55-αὐἰογπεά ;)) ΤΩΟΤΘ ΠΠΕΘΥΔΙΙΥ, “  μγηπίδλεά οὐ βμεὰ τοι ἢ ὑγανν." 

-ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἔτοπὶ χαλκός ἀῃὰ ἄρω, “ἰο Πι. Οοπβοϊς τϑιηδυκβ οα 
κυνέῃ ργεοθάϊηρ. 

Βάλλον, Ἐρὶα ἀπά Ιοηΐο (ῸΓ ἔδαλλον, 38 ΡΙυγ. ἱπηροτγῖ, ἱπάϊσ. δοῖ. οἱ 
βάλλω, ““ἰο σαϑὶ." (Οοηβυὶὲ ποίθ.})- τ ΤῊ ἱπυρογίδοϊ μθτθ ἀθηοίθβ {ἰδὲ 

18:6 ἔννο Ἰοΐ8. ὑγϑῦθ ἱγονη ἰηΐο 1Π6 ΠΘΙμηθὲ οηΘ δῇϊου [ῃ6 οἴδιθσ, πος 

θοί ᾿ορϑίῃ θυ. 

᾿Αφειη, 8 βίηρ. 2. δου, ορῖ. δοῖ. οἵ ἀφίημι, “το ἀμγὶ," “ ἰο 
δεπά (ογίὴ ;" [αἱ ἀφήσω, ὅτε. 

᾿ΞΟΥ ΤΠΡι Ἠρήσαντο, 8. ΡΙ0Γ. 1 Δογ. ἱπάϊα. οὗ 1π6 πιὰ] ἀθροποπξ 
᾿ ἀράομαι, “ἰο γ»ταν ;) ἴαϊ. ἀράσομαι, Ἐξρὶς ἀπ Ιοπὶς ἀρήσο- 

μαι : 1 80Υ. τηϊά. ἠρασάμην, Ἐρὶο ἀπᾶ Ιοπίο ἠρησάμην, ὅχο.--- Τότ ἀρά, 

Ἐρίο ἂπὰ [οηἰς ἀρή, “α ργαγψετ." 
᾿Ανέσχον, 8 Ῥ]ΌΓ. 2 ΔοΥ. ἰηαϊο. δοῖ. οἵ ἀνέχω, “ ἰο λοίὰ τ." 
χανε 320. Μεδέων. Οοηβοϊ Πἰπ6 276. 

᾿Αποφθίμενον, “ Παυΐϊηρ ρετίδἠεῖ,," σου. βίην. τη856. ΒγΠ- 
σοραίθα 2 80Υ. ραγί. τηϊ 16 οὐ ἀποφθίνω οὐ ἀποφθίω, “ ἰο 

Ρετίβι," “1Ἰο ἀϊδε αἰσαν ;)" [αἱ. ἀποφθίσω: 1 ἃογ. ἀπέφθισα, ΔἸΙνΥΑΥΒ 
ἰγδηβιενθ, “Κ ἐο ἀεδίγου : 2. ΔΟΥ. τηἰά. βυποοραϊθά ἀπεφθίμην (Β8π|6 ἰῃ 
ἴοττα Ὑ]ἢ 1Π6 ΡΙυρογίδος ραββίνθ): ρατί. ἀποφθίμενος. (Βιμίπιαπη, 
ἵντερ. Ῥετῦδ, Ὁ. 256, εἰ. Εἰδἠίαζε.) 

Δῦναι. Οὐοηδβυϊὲ ὈΟΟΚ ἰΪ., π6 413, ἀπ σοτηραγθ ὈοῸΚ ἰἰϊ., π6 241. 
"Αῖδος, σθῃ. 5ίησ. οὗ [η6 οὈβοϊϑθίθ ποιηϊπαῖϊν "Αἰς, “" αΐεε.,"" Οὐοη- 

ΒΌΠ ὈΟΟΚ 1.» {ἰπ6 3. 

1ανε 324. Ἔφαν. ΟΟπβα] Πἰπ6 16]. 
Κορυθαίολος. Οσηβαὶο ᾿ἷπ6 83. 

Πάλλεν, Ερίο δπὰ Ιοηΐο [Ὸγ ἔπαλλεν, 8 βίησ. ἱεηροτί. ἱπάϊα. δοῖ. Ὅ. 

πάλλω, “ ἰο δἰιακε ;"") 1 ἃογ. ἔπηλα : Ἐρὶο 2 δου. ρατέ., ἰπ γτρἀυρ!οαϊοὰ 

ἕοττη, πεπᾶἄλών, υϑαὰ ὈΥ ΗΟΙΊΘΥ ΟΠΪΥ͂, ἰπ σοτηροδβί ἰοπ, νυνὶ ἀνά, ἃ5 ἴῃ 

ἀμπεπαλών. 
ἢ Ὅρόων, Ἑρίο ᾿Ιδησίῃαηθα ἐἔοττη [ῸΥ ὁρῶν, ρΓ68. Ρατί. οἵ ὁράω. 

ἴχνε 825. Οοῃβαὶε θοοΙ ἱ,, Πη6 δ6. 
Θοῶς, αἄἀνοτῦ, “ φωϊοκίψ."" -- ΓἼἼοτ ϑοός, ή, ὄν, “ φιίοῖ." 

Ὄρουσεν, Ἐρὶο ἀπά Ιοηΐς [ῸΓ ὦρουσεν, 8 5ἰηφ. 1. 800. ἰηάϊο. δοΐ. οἱ 

ὁρούω, “10 τίξε ἀπά τιι5]; υἱοϊεπεϊψ ὁπ ΟΥ̓οτισατὰ,᾽" “10 ἱεαρ,᾽" “το ἄἀατί 
Ιτωατὰ ;)" [αϊ. ὀρούσω : 1 ἃοτ. ὥρουσα.----ΕἼοτη ὅρω, ὄρνυμι. 

Ἴζοντο, 8 Ρἴατ. ἱπηροτί. ἰηάϊο. τηϊά. οἵ ἔζω, “ἐο φαιιδε ἰο δὲξ :ἶ᾿ 

ἵλινε 826. ἴῃ 186 πη α]6, ἴζομαι, “10 8εαὶ οπε᾽ 5 δεῖ," “ἰο δἱ!."" --«ΤΓὩθ 

τοοὶ ἰ5 ΕΔ--, νυ εἰσ ὁσοῦτβ ἴῃ ἔδ-ος, “α 5εαί,᾽" ἀπά ἰπ 186 1[,Διίη δεώ-εο. 
ἯἮχι, Ερίο [ὉΓ ἡ, ““τολετε.᾽" 

Μμ"μ»ῷ 

Τινε 317. 

[μλπνε 322. 



θὺ ΠΟΜΒΕΕΙΟ ΘΟἸΟΞΒΆΚΥ: 

Βοοῖ 8. 1πὸ 821--.54, 

'᾿Αερσέποδες, πιοπη. ΡΙΏΓ. οἴ ἀερσίπους, ὁ, ἧ, 56 ῃι. ποδος, “Πρ. 
ροϊεα ;" ταοτα ᾿ϊΈ γα], “ Πἰεῖπρ πρ μα Γοοί,᾽" 1. 6., Πδεξ, 

ΒΥ ΚΙ γ-ἰγοίεΠσ.---ΕἼ Ομ ἀείρω, “ ἐο {72 ρ,᾿ πὰ πούς, ““11ιε ξοοί.᾽" 
᾿Ἐδύσετο, 8 5ῖησ. 2 ΔοΥ. ἱπάϊ6. τη 16 (ἢ 1ῃ6 οΠατγδοίογ- 

ἰβίϊο σ οὗ {Π6 ἢγβί δοτυὶϑί) οἵ δύω οΥ δύνω, “ἰο ρεί τπίο,᾽ ἄτα. 

Ηδποθ, “ἐο ριιὲ ογι,᾽ 5814 οὗἉ οἹΟΊ 63, ΔΥΤΠΟΥ, ἄζο.---ΟΟπβυ]ῖ, 35 τα σαγάβ 

{16 ΡΘΟΌΠΑΓ ἔογτη οὗ {ῃ6 βθοοπά δουῖβί ἤθῦθ, Ὀ0ῸΚ 1., {1π6 428. 

Πόσις, τος, ὃ, “ἃ μιιδϑαπά," ““α 8»οιι56.᾽" --  ῬΓΟΌΔΌΙΥ 1185 

ΟΥσΊΠΔ] 5θῆβθ νγὰβϑ ἐπαΐ οὗἉ ἰογά, πιαϑίετ. Οοτηρατθ ϑ38η- 

ΒΟΥ γαΐξϊ, “Ἰοτὰ,᾽) “Βυβραπᾶ,᾽" δηᾶ σοηβ]ξ [Π6 ΤΟΙΠΔΤΚΒ ΟΠ πότνια, 

ὈΟΟΚ ἰ., Ππ6 357. 

Κνημῖδας, ἀ6οα5. ΡΙΌΓ. οὗὨ κνημίς, ἴδος, ἧ, “α στεανε." (Οοπ 

51} ποίΐβ.).---ΕὙότα κνήμη, “ἐπε δοπε οὗ ἐἶι6 ἱερ᾽ ἤγοπι ἐδε ἔπεε 

ἐο ἐπε απ κῖε,") ἴῃ6 ρατί ργοϊθοϊθα ὈΥ [ῃ6 σΊθᾶυθ. 

Κνήμῃσιν, ἘΡΙΟ ἀπά Ιοηΐς [ὉΓ κνήμαις, ἀαΐ. Ρ]0Γ. οὗ κνήμη, ης, ἦ, “Ἃ 

ἱερ ;" ϑίσγιοεν, “ ἐκ6 ὅοπε οΓ ἐἰιε ἴερ." Οὐοπβαϊξ ργθυίουβ νγοσά. 
᾿Αργυρέοισιν, Ἐϊρὶα ἃπᾷ Ιοηΐς [ῸΓ ἀργυροῖς, ἀαῖ. Ρ]υτ. οὗ ἀρ- 
γύρεος, α, ον, δοπίταοίοα ἀργυροῦς, ἃ, οὖν, ““ο εἰϊσον.᾽"-- 

Ε͵οΠπὶ ἄργυρος, “ δἰϊυετ.᾽" 
᾿Ἐπισφυρίοις, ἀαῖ. Ρίαγ. οὗ ἐπισφύριον, ου, τό, “απ απ κίε: τίη," ΒΘ ῃ 

Βθουτοα [Π6 στθᾶνϑ οἡ {Π6 Ιασ. (Οοπβαϊὲ ποΐθ.) ΤῊΒ ἴθυτ ΡΓΟΡΕΤΙΥ͂ 

ἀδποῖθϑ “" δοηιεί ῖηρ ἰαϊά οΥ ρίασεά ὠροπ ἐπε απ κῖ6.᾽"--- Ὑότὴ ἐπί, “ προσ." 
πα σφυρόν, “ἐλ απκῖ6." 

᾽Αραρυίας, “ Πιιοά,"" ““εοιιτγεά," ἀοοα5. Ὀ]ΌΓ. ἔδπῃ. οὗἁἉ ρεσέ. ρατί. δοί. 

οὗ 1Π6 οὈβοϊθίθ ργββεηῖ ἄρω, “ἐο π᾿," ἄς. 'ΤῊΒ δοίῖνϑ ργϑβθπέ ἴῃ υ58 

5. ἀραρίσκω, ζοττηθα ἔγοτα {π6 ὦ 80Υ. ; {πἴ. ἀρῶ, Ἰοπῖα ἄρσω : 1 ΔΟΥ. 
ἧρσα, Ἰοηῖο ἄρσα : Ὡἃ 80Υ. ἤρᾶρον, Ἰοπῖς ἄρἄρον : Ρεγίδοξ δοίϊνθ, ἢ 

᾿ἰηἰγαηβιεῖνα δπᾶ ργεβθηΐ βισηϊβοαίίοη, ἄρᾶρα, ἘΡΙΟ πᾶ Ιοηϊς ἄρηρα, 

Ρατί. ἀραρώς, Ἑρὶς ἀπὰ Ιοηΐς ἀρηρώς, ἴετη. ἀρᾶρυῖα, Ὀυΐϊ Ερίς (πείτὶ 

εταίϊα) ἀρᾶρυϊα : μ]αρογῇ. ἠράρειν, Ἐξὶς ἀπᾶ Ιοηϊς ἀρήρειν. 
Θώρηκα, δοαα5. 5ίηρσ. οὗ ϑώρηξ, ηκος, ἘΡὶο ἀηα Ἰοπὶς ἴοτ 

[χπε 392. ϑώραξ, ἄκος, ὃ, ““α εογξεϊεἰ.᾽" 

Ἔδυνεν, 8 5ίηνσ. ᾿τπηροτῇ. πάϊς. δοῖ. οὗ δύνω, ““ἐο γιιὲ οπ,) ὅτα. 
Οἷο, Ἐξρὶς δπᾶ Ιοηΐς [ῸὉΓ οὗ, “ λ15,᾽) σθη. βίησ. οὗ {Π6 Ροβ- 

ἴανε 5395, 5Θββῖνθ ργοβοῦη ὅς, ἥ, ὅν, “ πῖξ, ΠΕΥ͂, 15." 

Κασιγνήτοιο, Ἐ]ῖα ἀπ Ιοπὶο [ῸὉΓ κασιγνήτου, σ6η. οὗ κασίγνητος, οὔ, 

ὼ «ἐᾳ ὀτοίἠον."-- Το κάσις, ““α ὑτοίλεγ,"" πὰ γεννάω. 

μοσε, 8 5ἷηρ. 1 Δ0Υ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἁρμόζω, ““ἐοὸ πὲ; Γαΐ. ἁρμόσω : 

Ν 8ΟΥ. ἥρμοσα.---ΕὙΟΙα ἁρμός, οὔ, ὃ, ““α Πειηρ," ἀπά ΤΙΝ [τότ ἄρως 
“32 ἢ." 

1λνε 334. ᾿Αργυρόηλον. Οοηβα]ξ ΒΟΟΚ ἴϊ., π6 45. 

Τὰν 3271. 

Τνε 828. 

1κχκὲ 829. 

[πνε 390. 

1 Ν Ὲ 391. 
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Βουκ 8, 1ὴπὸὶ 835-39. 
᾿Σάκος, εος, τό, “'α 5λϊιεϊ." ΤῊΘ Θαγ θβὲ βν θ᾽ 45 τνοτο οἵ 

ἴανε 386. ὙνΟΚΟΥ-ΟΥΚ ΟΥἩ νοοὐ, οσονθγθὰ τ ᾿Γἢ ΟΠ 6 ΟΥ̓́ΤΙΟΤΟΘ οΧ- ἰἰά65: 

1Γ τηοῦθ ὑμᾶῃ ΟΠ6, {ΠΥ Ὑ6ΓΘ ρατίθα ὈΥ πιθίδὶ ραιθβ (επαὶ οὔ Αὐαχ 

μαᾶ βανθη 468, ἃπὰ δὴ οἰριίῃ αν ὺ οἵ πιϑίαὶ (11., νἱϊ., 222): ἤϑῆσθ 

1Π|6 Θρίῃθῖ8 χάλκεον, χαλκῆρες, τετραθέλυμνον, ἑπταδόειον. Τὶ νγᾶβ 

ΘΟΠΟΆνΘ, 8η 1 ἤΘηῸΘ Βοιηθίϊηθβ 56 ἃ5 ἃ Υ6886] 10 μοὶ ᾿ἰψυίά, 

(ΖΞεϊι., Τλεὶ., 540.) 

Στιδαρόν, ἀρου8. βἰηρ. πθουΐ, οἵ στιδαρός, ἅ, όν, “ 5ἰγοηρ,," “ δίομέ ;᾽" 

ΒΕΓΙΟΙΠΥ, “ οἰοδε-ργεβϑεά," ἀηὰ ἤθηοθ “ ἐλίοκ,"" “ δίοιι," ὅχο.-- τοῖα 
στείδω, ““ἰο ἐτεαὰ τοῇεἰ, {Ἰι6 {εεῖ,᾽" “ο Ῥαοὶς: εἰοδε ὑψ ἱγεαάϊηρ." ---Ἀκίη τὸ 
δίΐρο, δίἴρε., βίμιρρα, ΟἿΤ 8ίε}, βίορ, βίαπιρ, δίιωνιπρ, ὅζο. ν 

ἴχνε 336. Κρατί. Οὐπβυ ὈΟῸΚ ἱ., 1π6 580, τοιηδυκβ οη κρατός. 
᾿φθίμῳ. Οὐοηβυϊὶ θοοΚ 1., ἴπ6 8, γϑιπατκβ οἡ ἐφθίμους. 
Κυνέην. Οὐοηδαϊ Πἰπ6 316. 

Εὐὔτυκτον, ἀσουβ. βίην. 1Ἃ86 1}. οἵ εὔτυκτος, ον, “τοεὶ!-τιαάε.""--- ἼΟΤα 

εὖ ἀηὰ τεύχω. 
- Ἵππουριν, Δ66υ8. 5Βἰηρ. [6πΊ. οὗ ἔππουρις, δος, ἡ, “ κοῖδα 

ἴανε 587. ἐαϊϊεα,᾽) “' ἀεοκεά τοί α λοτ8ε- αἰ]. --πΈΤΟΙῃ ἔππος δηὰ οὐρά, 

ἐπ γκε1.. 

Λόφος, ου, ὁ, “{Υι6 ογεδι)" οὗ ἃ ΠοΙπηθῖ, ΒΔ} }ν οὗὁἨ Πογβθ- αὶσ. ΤῊΘ 

[6 ΥΠῈ ΡΥΟΡΘΙΥ ἀδηοίο5 “ ἐλε δαοῖ ὁ ἐἰε πεοῖ,᾽" “εἶα πεοεῖ,᾽" Θβρθο Εν οὗ 
ἀταυσῃΐ σαίι]6, Ὀθοδι56 1Π6 γ0Κ6 γϑϑίβ Ὀροη δπὰ σις ἰξ (λέπει): ἴῆθη, 

ΠΙΘΙΑΡΠΟΥΙ ΟΠ Υ, “ἃ τίἀσε οὗ φτοιπά," “α τίδίηρ' ᾿ι1,,) ἘΚΘ τη 1,δεῖπ 

7μσιη ἀπὰ ἀογδπι; ἀπ ΠΘΠΟΘ οὗ ΔΩΥ͂ πἰρσὴ πὰ ογοννηΐπρ ΟὈ͵δοΐ, ἃ8 

, {Π6 οΓοβί οὔ ἃ πε] πηοῖ, ὅο.---ΕἼοΙη λέπω, “το τιιὺ,᾽" “Ἰ΄ο ἐλαξε,᾽"" ἃ5 ἄθονθ. 

Ἔνευεν, 8 Βίησ. ἱπιροτῖ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ νεύω, “ὁ ποᾶ ;᾽ ἴαϊ. νεύσω : 

Ροτί. νένευκα, ὅζο.--- ΟΟἸΏΡΑΓΘ 1, αἰΐη πιο. 

Παλάμῃφιν, Ἐρὶο ἀδίῖνο, νν ἢ φε ΒυΠχοὰ, ἴογ (Π6 σοτηπιοα 
{τινε 398. παλάμῃ, ἴτομη παλάμη, η:, ἧἣ, “τε παπὰ ;᾽" 5Βιτίοε Υ, “ἰδ 

γαίηι οΓ {}ιὲ μαπά." Οὐοηβυϊῖ, ἃ8 τοραγὰβ {η6 Ἡοιηθυῖο ΒΌΒΙΧ φὲ ΟΥ̓φεν, 

Ρᾶρσθ 288, βεφῃ. 

᾿Αρήρει, Ἑρίο ἀηὰ Ιοπίο ἴον ἠράρει, 8 βίησ, ΡΙαροτῇ, ἱπάϊο. δοὲ, οὗ 

ἄρω, ““ἰο Πι,») ἀπὰ Βανίησ ἤθγθ [[8 ΌγοΘ οἵ δη ἱπιροτίθδοι. Οοηβοὶ 

Π|π6 391. 

ἜΣντεα, δ6σι8. Ρίαγ. πουξ. ἔντεα, ὧν, τά, “ αΥ̓ΠΊΟΥ,᾽" “αΥ̓ΠῚ ;᾽ 

ἔνε 9339. ΡΓΟΡΘΙ͂Υ, “ ὑγιδέγιιπιστιίσ, φεαγ, ἰοοἱ ̓" οἵ ΠΥ Κὶπά, ΗΌΠΙΟΓ, 
ΠΟΌΘΥΘΥ, ΤΩΟΒΙΕΥ͂ 1868 ἰΐ ΒΙΠΊΡΙΥ (Ὁ “ Λρσλέίηρ ρεαγ, ἀγπιδ, αὐτου," 

ΘΒρΘΟΙ ΠΥ ἃ οοαὶ οἵ πιαὶ], Κ ϑώραξ. [π (6 ΟὐΥ̓ΒΒΘΥ͂, ΠΟΥΘΥΘΥ, νγΘ 
μᾶνθ ἔντεα δαιτός, “ (ἠε ιτπίξετε, αρρίΐαποε5 ὁΓ α ϑαπφιεί." ῬίηδΓ 
μᾶ5 ἔντεα νηός, ““τίρρίηρ,," “ἰαεκίε:" ἔντεα ἵππεια, " πογδε-ταρρίη σα," 

ἄχς.---ΕἼοπ ἔννυμε, “ το Ῥεῖ ο",)) ὅζο., ἀσοογάϊης ἴ0 ΒΟΠΊΘ. 
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Βοοῖ 8. 7πε 840-48, 
Ἑκάτερθεν, αἄγνγοτθ, [ὉΓ ἑκατέρωθεν, “ἤγοπι εαοΐ 514ε..-- 

ἘΑΛΕΨΙΟ, Ὁ ἐυοτη ἑκάτερος, “ ἐαοὰ ΘΓ ἐιοῦ," ὅτο., διὰ εἶδ Ἰοσα] Βυθῆχ ϑεθὲ 
Ὁμέλου. Οὐοπδβαὶδ Ππ6 22. 
Θωρήχθησαν, ἘρΡὶς πᾶ Ιοηΐο ἴοΥ ἐθωρήχθησαν, 8. ΡΙΌΓ. 1 801. ἱπάϊτο. 

ΡῬᾶ58. οἵ ϑωρήσσω, “ἰο αἀγηὶ;" ῬΤΟΡΟΙΥ, ὙΠ ἃ Ουἶγα85 ΟΥ σογβοϊοῖ : 

16, ἴῃ σΘΠΘΓΙΔΙ, ““ἐο ατπι,᾿ ἄχεα. ; [αΐϊ. ϑωρήξω : 1 δοτ. ἐθωρήχθην.---- 

Ετοιὰ ϑώρηξ, ἘΡίο ἃπὰ Ιοηΐο ἴογ ϑώραξ. 
1χνὲ 841. ᾿Εστιχόωντο. Οὐοπδβυϊέ θοΟΚ ἰϊ., Π1πη6 92. 
1κνε 8342. Δερκόμενοι, ποτ. Ρ]ΌΓ. τηᾶ8506. ΡΓ6Β5. Ραγί. οὗ δέρκομαι, ““το 

ἰοοῖ," ““ἰο ἀρρεατ,᾽" ἄτα. 
Θάμόος, εος, τό, “' απιαξεπιεηί,᾽)" ΔΗΒνΟΥΪησ ἴο 1Π6 1 διΐη ϑέμο7.-- 

- Ετοτα ἃ τοοῖ ϑάομαι, ακὶπ ἴο τέθηπα ἀπὰ ϑαῦμα. 
Ἑἰςορόωντας, Ἐρὶς ΙΘηρσίμοποα ἔοι (ῸΓ εἰςορῶντας, Δ6οι5. Ρ]ΌΓ. 

ΡΓ6Β. Ρατί. δοΐ. οἵ εἰςοράω, ὅτε. 
Στήτην, 8. ἀδ] 2 Δογ. ἱπάϊο. δοΐ. οἵ ἔστημι, Ἐρὶς ἃπὰ Ιοηΐο 

ἴογ ἐστήτην. 

Διαμετρητῷ, αΐ. Ξ'πρ. τηᾶξ6. οὗἩ διαμετρητός, ὄν, ““ πιεαδιιτεῖ οὔ-,-- 
ΕἼΟΙῚ διαμετρέω, “το τπιεαδετε οἵ." ΟὐπβυΪ Π1π6 318. 

Σείοντε, ποηη. ἀ08] ΡΥ65. ρατί. δοῖΐ. οὗ σείω, “ ἐο ὀγαη δὴ; 

ἴαπε 846. ζαΐ. σείσω : Ῥογΐ. ρ455. σέσεισμαι : 1 ΔΟΥ. Ῥᾶ55. ἐσείσθην.-- 

ἈΚίη ἰο σεύω, “10 ὩΤρε,᾽" ““ἰο ἀτῖυε.᾽" 

Ἐγχείας. Οὐμπβΐ Πη6 187. 
Κοτέοντε, ποΙη. ἀυ8] ῥΡτΕ5. ρατί. δοΐ. οὗ κοτέω, “ἰο εἰεγίδι τοταίῆ,᾽ 

“ἰο δε ἱποεηβεῖ :᾽)" ῬΤΟΡΘΙ͂Υ, “10 δξαγ οπὲ α στιάρε."--- ΕἼΌΓᾺ κότος, 
“στιάρε,᾽" “ς γΩΠΟΟΥ." -- οτς 

Προΐει, 8 5ῖηξ. ᾿τηροτῇ. ᾿Ἰπαϊο. δοῖ. οὗ προζέω, Εἰ ρίο δηᾷ Ιοηΐο 
{ππε 846. [ΟΥΠῚ [ῸΓ προίημι, “ἰο κατὶ. ΟὐπΒΌΪ: ΒΟΟΚ 1., π6 35, το- 

ΤΉΔΤΚΒ οἡ ἀφίει. 
Δολιχόσκιον, δοσῦβ. Βίησ. πρυΐ. οὗἩ δολειχόσκιος, ον, “ ἴοηρ᾽ 5λαάοιο- 

οαδίϊηρ,᾽" ἷ. 6... “Ἰοπρ, ἑαὶϊ."----ΕΕὙοτα δολεχός, “ Ἰοηρ,᾽" πὰ σκιά, “ἃ 

δμαάοιν." ϑοιηθ, Πονγουθυ, ἀθυῖν ἰΐ ἔτοτη ὄσχος, “ ἐΐε 5λαῖξ οὐ μαπάϊδ 
οὗ α βρεαγ." ἘΒαυϊΐ σοπβυϊί ποΐβ. 

1ππὲ 847. ᾿Ατρείδαο. ΟΟπΒυ] θΟΟΚ 1., Πἰπ6 208. 
Πάντοσε, δἀνοτῦ, “ ἐὐετῳ τοαν,᾽" “ἴπ αἰ! ἀϊτεοίϊοη5.᾽" 
᾿Ἐΐσην, ἘΡὶς Ἰδησίμοπϑα ἴοττῃ [Ὁ ἔσην, ἀοΟΌ5. Βίηρ. ἴδῃ. οὗἁ ἔζσος, 

ἐΐση, ἔῖσον, ἘΣ; ΡΪΟ ΤῸΓ ἶσος, ἴση, ἶσον, “᾿ ἐφιιαῖ." 

Ἔῤῥηξεν, 8 δῖηρ. 1. Δογ. ἱπάϊο. δοῖ. οὐ ῥήγνυμι, ““ἐο ὄγεακ," 

ἴανε 848. νι ο τεπὰ;"» ἴαϊ, ῥήξω τ 1 δον. ἔῤῥηξα.---ῬΘ τοοῖ ἰΒ ΡΗΓ-, 
ΡΑΤ΄-, οΥὮ, ταίμϑσ, ΕΡΗΤ.-- ΕΡΑΤ--. ΟὐΙΏΡΑΤΙΘ ἴΠ68 1,Αἰΐη ἤαπρ-ο, ἵγερ-ῖ, 

ΟἿΓ ὀγεαξ, ιὐγεοῖ, ἰῃ 6 Θδϑετηδῃ ὀγεοΐεη, χα. 

᾿Ανεγνάμφθη, 3 ΒΙΠ6. 1 Δ0Υ. ἱπᾶϊς. ρΡᾶ55. οὗ ἀναγνάμπτω, ““ἐρ δεπὰ 

Τανε 844. 

Ὶ »»συγθψναυ 
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Βοοκ ὃ. ἴιηε 848-358. 
ὑαεζ 5) 1Ὁτ. ἀναγνάμψω 1 ΔΟΥ. ἀνέγναμψα:: 1 8δού. ΡΆ58. ἀνεγνάμφθην. 
--Ὄτοῖι ἀνά ἀηὰ γνάμπτω. 

Αἰχμή, ἧς, ἦν “ἰλε ροῖπὲ οὗ α 83ρεαν."---αΚίη το ἀΐσσω, ἃ8 δραχμή ἴο 

δράσσω (Ποπαί ἀ5οη᾽5 Νεῖν Οταΐμίι5, Ρ. 324): 4150, βθύ δ ρ8, ἰο ἀκή, ἀκμή. 

"Ὥρνυτο, 8 5Βίησ. ἱπηρουῖ. ἱπάϊς. τηϊά. οὐ ὄρνυμιε, “ ἰο τοιιδε,᾽)" 

ὙΠ κε 10 δίϊν τρ; Τὰϊ. ὄρσω : 1 ἃ0γ. ὦρσα. πη {6 τηϊαά]ο, ὄρ- 
νυμαι, “ἰο τοιι8ὲ οπε᾿ 5 εἰ, “10 αγῖδε,," ὅζα. 

ΓΆνα, γνοα. βίην. οὗἩ ἄναξ, ἄνακτος, ὁ, “ κὶπρ,,)" “" πιοπατεῖ,᾽" 

υ8θὰ ΟΠΪΥ ἴῃ δα άγ65565 ΟΥ̓́ΡΓΔΥΘΥΒ ὑπίο 1ῃΠ6 σοῦβ. ϑᾶρρῆο 
ἰ8 581 ἴ1ο Πᾶν 866 ἰΐ, 4180, ὉΥ ὦ ἄνασσα, “ Ο φιιεεη 3"".---ἰς 15 οὐ τᾶσθ 
ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ ἰῃ {Π6 ἱγαρίο υυυϊῖθυβ. ΤῊΘ ᾿αβὲ 5Βυ} 8016 18. ΠΟΥ͂ΘΥ οἰ θά. 
ΓΗετηι. ἢ. Αροὶ!., 526.) 

Τίσασθαι, 1 8ογ. ἱπῆπ. πᾷ. οἵ τίνω. ΟὈπβαϊ: θΟΟΚ ἰϊ., Π1η6 356. 

Ἔοργεν. Οὐπδαν ὈΟΟΚ ἰΪ., Ππ6 272. ; 

71χνε 8352. ᾿Εμῇς, ΕἘρΙ΄ δπὰ Ιοπὶς ἴον ἐμαῖς. 

Δάμασσον, Ἐρὶα [ὉΓ δάμασον, Ὡ 5ίηρσ. 1 80Γ, ᾿ΏΡΘΥ. 8οῖ, οὗ δαμαω. 
Οοηβοϊς θΟῸΚ ἱ., Ππ6 61. 

᾿Εῤῥίγῃσι, Ἑρὶςο ἴον ἐῤῥιγῇ (ςοηβα! θοοῖ ἱ., εἴπ 129), 3 βίην. 

“2 ροσῇ. 500}. δοῖ. οἵ ῥιγέω, "1ο δἠμάεν ;)") ἴαϊ. ῥιγήσω : 4 

Ροτγῇ. (στ ργθβοηΐ βισηϊοδιϊοη) ἔῤῥιγα. Οὐοηβυϊε Πἰπ6 259. 

᾿Οψιγόνων, σ6ῃ. ΡΙαγ. τη8586. οὗ ὀψέγονος, ον, “ἰαίε-δοτη." ἨἩΙΊΘΥ 
Ὀ5ΌΔΠΥ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἰΐ ἴῃ 1Π6 Ρ]ΌΓΑΙ, “ἐλέη τοῖο ατὰ δογη αἰιεγισαγα,,") “ ἀε- 
ϑοξδπάαηί5,᾽)" “ ροβίεγιεψ.᾽"---Ύοτῃ ὀψέ, “ ἰαίε,᾽" ἀπ γένος. 

Ξεινοδόκον, σου. βίησ. οὗ ξεινοδόκος, οὔ, ὁ, “α λοεδί,," Ἐρὶσ 

ἴλνε 864. πὰ ΤἸοηΐο ἴου ξενοδόκος. ΘΙΓΙΟΙΥ, δὴ δἀϊδοίίνο, ξεινοδόκος, 
ον, “τεσεϊνίηρ᾽ ριιεδί5,,) ὅζο.---Ῥγοτη ξεῖνος, Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐσ [ῸΥ ξένος, 

λη4 δέχομαι, ““ἰο τεσεῖυνε.᾽" τ 
Ῥέξαι, 1 Δογ. ἴῃ, δοῖ. οἵ ῥέζω, “ἐο ἀο,᾽" “ἰο ρεγρείγαίε ;᾽ ζαξ, ῥέξω : 

1 8δοῦ. ἔρεξα. Οοπβοϊ ὈΟῸΚ 1ἱ., 11π 315. 
Φιλότητα, δ6ου5. δβίηρ. οὗἉ φιλότης, τος, ἧ, “α 7γἰεπαϊψ ΟΥ λοβρίίαδῖε 

γεσερίϊοη.᾽"--- ΕἼοτὴ φίλος, “ 7γἱεπαάϊψ.᾽" 
᾿Αμπεπαλών, ποίη. 5ίηρσ. Τη856. 2 ΔΟΥ. ραγί. δοί. (γϑάυρ]!- 

ἴχνε 866. οαἰρὰ (Ογτ) οὗ ἀναπάλλω, “ἰο δγαπάϊεδῆ,᾽) “το δισΐησ' ἰο απᾶ 

7γο. Οὐοηβαὶϊδ ποΐῖθ, δηὰ 450 σϑίηδικβ οὴ πάλλεν, ᾿ἰπ6 3294. 

"Ούριμον, ποῖῃ. βίη. πϑαΐ, οὗἁὨ ὄδριμος, ον, “ Ῥοιοεγ ζεῖ," ἄς 

ἴχνε 857. Ἢ ἴοστη ὄμδριμος (αοηβυϊξ ποίθ6) ἰβ ποῖ υβοὰ ὃγ 16 Ἐρίο, 

θυξ ἰ5 1Π6 φῬγϑυδι ηρ ἕοστα ἴῃ ΤΥΤΙΟ ὙΥΤΙΓΘΥΒ.--- ΕὙοπὶ ἢ 6 ᾿ηΐθηβίνθ ᾿- 
Ῥῥτγϑῆχ βρι-- (θποθ βριθύς, βρίθω, βριάω, ὅκ6.), συῖ!ἢ ο Ργεῆχθά. 

Πολυδαιδάλου, σοῖι. 5ίης. τηᾶ86. οἵ τολυδαΐδαλος, ον 

ΠΝῈ 58. ἃ τοτοιρὶ τοί πιμοὴ ἐπρεπίοις ατὶ.᾽"--- ΕὙΌΤΩ πολύς, πὰ 

δαίδαλος, “ σμπιπίηρὶν τογοιρ ἐι." 

χνε 349, 

χνῈ 351. 

1νῈ 953. 
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Βοοΐλ 8. 1άπε 858-563. 

ἨἬρήρειστο, ὃ 5ῖηρ. ΡῥΙαροτγί. ἱπάϊο. ρα58. (ἢ γα δρ]: δ: 00), ΤΟΥ 

ἥρειστο, οἵ ἐρείδω, ““ἰο ἔοτεε,᾽" “ ἰδ ἀγῖνε ;)" 5ιΥΊ ΟΕ] γ, “ἐο πιακε 9Π6 τη σ 

ἔξαη αραΐγιϑι ἈΠΟΐΠΟΤΥ : 1Π 6, ““ἐο ὕγῸρ οἱ βία." ἨΗδποθ ““ἐο ἤχ ἤτηι," 
“10 γίαηπὶ," ἀπὰ, Πρυγαιῖν ον, “ἐο ἀαδἢ," “το πατὶ," “ἰο ἔογοε," “ἰδ 

ἀτῖυε," ἄχο. , Ταΐ. ἐρείσω : Ῥοτῖ. Ρ455., ΠΟ υΐ τρα ρ!!οαϊίοη, ἤρεισμαι: 

ὙΠ τϑἀπρ!!οαίίοπμ, ἐρήρεισμαι : μἱαροτΓί,, τυ Πουϊ τα πρ!!οαίίοη, ἠρείσ- 

μην : χῖτῃ τἀ υρ!!οδίϊοη ἃπὰ δυριπεηΐ, ἠρηρείσμην, ὅκα. 

᾿Αντικρύ, Δἀνογ, “τὰρ ἀξ ὁπ," “τἀτοιρὶ απὰ ἰλτοιρῖ." Τί 

1η6 οἰά στδιηγηδυδηβ 6 ογραϊ θα, 1Π15 15 ταί θυ 186 τηθδῆ- 
ἰῃρ οἵ ἀντικρύς, ΜΏ1Π6 ΠΟῪ ἀββίρῃ ἴο ἀντικρύ {Π6 5ἰσηϊδοαίίοη οἱ 

“ρΥεΥ̓͂ ασαϊπϑὶ,") ἄς. Οπ {Π18 βυρροβίτοη, ἀντικρύ τηυβὲ ἢ Ὀ6 Τα- 
δατάβα 85 βαυϊναϊεπί ἰο ἀντικρύς. Βαϊ {Π6 τ ]6 δῦουβ τϑίδιγαα ἴὸ 
Βᾶ5 ποῖ 8ἃ5 νεῖ Ὀθθη βϑίδὈ} 5ηθα ἢ οογίδϊηΐγ. 

Παραΐ, ἘΡΙο ἴῸΓ παρά. Ἠδπηοθ Π8 1,Αἰΐη ρὩσγα. 

Λαπάρην, ἙἘξρὶςα δηὰ Ιοπὶς ἔῸΥ λαπάραν, ἀοου8. 5ἰησ. οὗ λαπάρη, ης, 

ἡ, Ἐρὶς δε Ιοηΐο ῸὉΓ λαπάρα, ας, ἧ, “ ἐἰια 506 Ῥατὲ οὗ ἐλε ϑοάψ θεῖν θα 
186 τῇνβ δηὰ 1Π6 ὨϊΡ,᾽" “ἐλε βαπκ," ““τἂὲ ἰοῖπ5,᾽" σογγθβρομπαϊησ ἰὸ 1ῃ6 

1μαἰϊη τα. ϑ τ εν, 1Π6 Γδιαϊ πα οὗ λαπαρός, ἄ, ὄν, “5001, ““5ἰαοκ," 
“10ο85ὲ," ἄτε. 

Διάμησε, Ἐρὶο πὰ ΙΟῃΐΟο [ῸΓ διήμησε, 8 5ἰπρ. 1 80Υ. ἐρᾶϊο. δοῖ. οὗ 
διαμάω, ““ἰο τποῖῦ ἐἠπτοι ἢ," “ἐο οι ἐλτοιρῖ,"" “ἐο γίεγοε ;,") ζαΐ. δια- 
μήσω : 1 8Σ0γΥ. διήμησα.--- ͵οΤ διά ἀπά ἀμάω, “ἐο πιοιρ,᾽) τα. ᾿ 

Ἐκλίένθη, Ἐρὶς πὰ φορίϊο ἔοσ ἐκλέθη, 8 βίῃσ. 1 δου. ἱπᾶϊς, 

ἴανε 860. Ῥᾶ55. (1 τη! 4416 5 σηΠοδ 0) οὗ κλίνω, “ ἐο᾿ δεπά,᾽" “ἰς 

δεπά βιάεισαγ ;" [αἱ. κλίνῶ: 1 Δ0Γ. ἔκλινα : 1 ΔΟΥ. Ρ458. ἐκλίθην. [τ΄ 
188 πηϊἀ ἀ]6, κλένομαι, “ἐο δεπά οπε᾿5 5εἰζ."" --- ΠΟΙΟῚ 565 Ὀο ἢ ἐκλέν- 
θην πὰ ἐκλίθην, γεῖ [Π:6 ΤΌΥΤΩΘΥ 15 ΘΧΟΙυπίν οἰν Ερὶο δπᾶ ροεδίϊο. 

᾿Αλεύατο, Ἐρὶς ἀπᾷ Ιοηὶς ἴον ἠλεύατο, 8 5βίηρ. 1 8Δογ. ἱπάϊς, οὗἉ ἐΠ6 
τοὶ 16 ἀθροπεηΐ ἀλεύομαι, Ξᾶτη8 85 ἀλέομαι, “ἐἐρ ατνοϊὰ,᾽) “το δῆλαι." 

Κῆρα. (Οὐοηβαϊῦ ΒΟΟΚ 1.) π6 8352. 

1χνε 561. ᾿Ερυσσάμενος. ΟὈΟμπΒυΪζ ὈΟΟΚ 1., Ππ6 190. 

᾿Αργυοόηλον. ΟὐΟπηΒυ]ξ ΒΟΟΚ 1]., Ππ6 45. 
1κχνὲ 362. Πλῆξεν. Οοηβυὶξ ὈΟΟΚ ἰϊ., Ππ6 266. 

. ᾿Ανασχόμενος, πιοῖῃ. Βίηξ. τηᾶ56. 2 80Γ. ρατί. τωϊ 4416 οἵ ἀνέχω. Οοη- 
Β0}Π ὉΟΟΚ ἱ., ἰπ6 450, Το ΔΥΚ5 οὴ ἀνασχών. ᾿ 

Κόρυθος, δ6ῃ. 5Βῖησ. οἵ κόρυς, ὕθος, ἧ, ““α Πεϊηιεί,,) δοοῦϑ. κόρῦθα 
δηα κόρυν, Ὀοΐῃ ἰπ΄ ΗομΊοτΙ.---ΑΚίη, πο ἀουθδί, ἴο κάρα, κέρας, 1,αϊϊῃ 

εοΥηῖι, ὅχο. , 
Φάλον, ἀ΄ου8. βίπρ, οὗ φάλος, ουὅ, ὁ, “ἐλε πιείαὶ τἱάρσε οἵ ἃ ΠοΪπιδέ ἱπ 

ὙΠ] Οἢ 1ῃ6 ΡΙυπη6 νγὰβ ἤχϑα." (Οοπβυὶὶ ποίβ.) 

ἴλνε 963. Τριχθά, δἄνετῦ, ροβίϊο ἔουτη ῸΥ τρέχα, ““Ἵπίο τἄτεε Ῥίεσε5.ἢ" 

[ΝΕ 8359. 
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Βοοῖ 8. 1“Ὡς 868-870, 
Τετραχθά, αὐνοτῦ, Ροθίϊο ἔτι [Ὁ τέτραχα, “ ἑγιίο ἔοιν γίδες." 
Διατρυφέν, πΟΠη. δἰης. Ὠθυΐ. 2 8ΟΥ. ρμᾶγί. ρ4859. οἵ διαθρύπτω, " ἴο 

φλίοον," “10 ὑτεαλ ἵπίο ρίεσες "" ἴαϊ, διαθρύψω : 1 δοτ, διέθρυψα: 4 
8ΔΟΥ. Ρᾶ58. διετρύφην. 

Ἔκπεσε, Ἐρὶο δηὰ Ιοηὶς ἴου ἐξέπεσε, 8 βἰηφ. 2 δου. ἱπάϊο. δοΐῖ. οἱ 
ἐκπίπτω, ““ἰο ζαϊΐ ομἐ οὐ," “Ἰο {αἱΐ ἤγοπι ;" ἴαϊ. ἐκπτώσω : 33. 8οτ. ἐξ- 
έπεσον. 

Ἐπ θλ "Ὥιμωξεν, τ. ε., ᾧμωξεν, 8 δἰηφ. 1. Δ0γΓ. ἱπάϊο. δοέ. οἵ οἰμώζω, 
“πε ἠ0 ρτοαη,," “ἰο ταῖδε ἰἠε οὖν οἵ ρτίεί," ὅκα. ; διγίσα! Υ, “ ο 

ετν οἵμοι : [αϊ. οἰμώξομαι (ἴοΥ οἰμώξω ΟἾΪΥ ΟσΟῸΓΒ ἰῃ (ἢ νας. δὲδ.}: 
1 δου. ᾧμωξα. -- ΕὙΟΙῚ οἴμοι, Δ ισο ἐδ τῖὸ 1 ἘΚ οἴζω ἴτοιῃ οἵ, αἰάζω 

Τγοῖ αἷ, φεύζω τοι φεῦ, δ ΓΩΔΠΥ͂ ΟἸΠΘΥ αΥθοῖκ νοτὺβ Τοττηθὰ ἕγοια 

πδίΌΤΑΙ] ΒΟ πἀ5. ΟὈμηραΓΘ ΠἸ6 αοθυτήδῃ ἄελξεη, ἔχοι ἀεὶ! 

, ᾿Ὁλοώτερος, 'α, ον, ““πιογε ᾿μιγίζω." Οὐοτηραγαίίγϑ οἵ ὀλοός, 

ἴανε 866. οι αμγίζ.". ΤῊ τποταὶ βἰσηϊβοδείου, “ πιαϊέφηαηι,"" ἄτα. ἰδ 
Τογοίση ἴο 106 νγοσὰ, ΤῸΓ ᾿ξ αἰννανβ γϑὶαῖθβ 10 {Π6 ἱπῆϊοιίοη οἵ βοζηθ 
ΒΡΘΟΪΔ] ἢ} ; ἀπά ἤθηοθ ἴΠ6 ϑεῶν ὀλοώτατος (1]., χχὶϊ., 1δ) 5 ποὶ “τὴς 

πιοδὲ πιαϊϊσπαηπὲ οὗ ἰλε ροάα,," Ὀὺϊ “ἐς ροὰ τοῖο εαμ8ε5 (δε στεαίεϑὲ ἐἰ}.᾽" 
- Εσοῖῃ ὄλω, ὄλλυμι. 

Κακότητος, σ6ῃ. βίης. οὗ κακότης, τος, ἧἣ, “ τοϊοκεάπεεα,᾽" 
ἴχνε 866. ὼ ισογ(λἐε85ηε858.᾽"--- ΕὙοτὴ κακός. 

11νῈ 8367. Χείρεσσιν. Οὐοηβαϊὶ ᾿ἶπ6 27]. 
"Ἄγη, 8 βἰηρ. 2. δουῦ. ἱπάϊο. ρᾷ88. οἵ ἄγνυμε, “1ο δγεαῖ."" (Οοηδυὶ 

ποίθ.)--- ΤἼΘ ογάϊ ΠΑΥῪ ἕοττη οὗ (ῃ6 2 80Υ. Ρᾶ58 ἰ8 ἐάγην, νυ 1[η6 ἃ 
Ιοης. 

Ἠΐχθη, 8 δίῃ. 1 δοΥ. ἱπάϊσ. ρᾷ88. οἵ ἀΐσσω, “ ἰο εαμδε ἰο 
ἴχνε 868. δίατί ζοτίῖι,᾽" “ ἰο τιιδὴ,᾽" ἄχτο. ; Γαΐ. ἀΐξω : 1 δογ. ἧϊξα : 1. 8οῖ. 

Ρᾶ55. ἠΐχθην. ΤῊΘ Αἰἰΐο ἔοστα ἰβ ἄσσω οἵ ἄττω : ζαξ. ἄξω : 1 δογ. ἤὅξα : 

1 80Υ. ρ855. ἤχθην. 
Παλάμηφιν, Ἐρὶο Ὁ παλάμης. ΟὈὐπηΒΕὶ: ρα56 425, δε. 
Ἐστώσιον, ποτη. βίης. πθαΐ. οἵ ἐτώσιος, ον, “τοϊλοιε εἤεοι,᾽" “ἰο πὸ 

Ῥπσροϑε," “ἴη υαῖπ."- Γ[Ἰοτη ἐτός, “ ἵπ υαϊη,᾽" ἄτο. 

1,:πῈ 369. ᾿Επαΐξας. Οοηβαϊξ ὕοοΚ ἰἰ., ᾿ἰπὸ 146. 

Ἱπποδασείης, ἘΡὶα δηᾷ Ιοηἷς ἴογ ἑἱπποδασείας, ᾳθῃ. βίης. οὗ ἃ ἵδη) - 
πίηθ ἱπποδάσεια, νἱ που ΔΩΥ Τηδβου]ηθ ἱππόδασυς ἴῃ υ88 (Γοδεεζ, 

αὦ Ῥῆτψη., 538); ἴῃ ΗΟΙΕΘΥ δἰνγαγ85 δη θρίμϑὲ οἵ κόρυς, “τοὰ ὁμαὰν 

ἀογϑβε- λαὶγ ογεβί.᾽" ἕ - 

Ἕλκε, Ἐρίο δπὰ Ιοπίο ἴογ εἶλκε, 8 βίης. ἱπηροτί, ἱπάϊς. δοὲ 

[μιν 870. οί ἕλκω, “ἰο ἄτας »" ἴαϊ, ἔλξω : 1 δοτ, εἶλξα, ναὶ οηὶν ἰδΐθ, 
10 ἀογίναϊϊνο ἴθηβθ8 Ὀμπρὶ ΠΟῪ ἑοττηεὰ ἴγοπι ἐλκύω, ΠΑΠΊΟΙΥ, ἴυΐ. 

ἑλκύσω" 1 δΔ0γ. εἵλκυσα, διο. Ϊ 
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Βοοῖΐ ῷ. [Ιἡπὸ 810-374 
᾿Επιστρέψας, ποιη. 5'πδ. Τηᾶ56. 1 8ΟΥ. Ρατί. δοί. οὔ ἐπιστρέφω, “ ἐφ 

ἐμτγη αδοιιὲ ;᾽" [αϊ. ἐπιστρέψω : 1 Δ0Υ. ἐπέστρεψα. 
ἔλγχε, ἘΡὶ΄ πᾶ Ἰοῃἱο ἴῸγ ἦγχε, 8 5βίησ. ἱπηρουῖ. Ἰη616. 86, 

ἦαινε 571. οὗ ἄγχω, “ἰο τγέδ5 ἐιρὶὶ,᾽") ΘΒρΡΘΟΙΑ ΠΥ [Π6 ἰῃγοαῖ, “10 

εἦοκε,᾽" ἄτο. 

Πολύκεστος, ον, ““γἱοιῖψ επιδτοϊἀεγεί.""---ΕὙΟΤΩ πολύς ἀπᾷ κεστός, 

“ εηιδτοϊἀεγεί," ἀπ {}15 Ἰδὲ δκίη 9 κεντέω, κένσαι, “ἰο ργίοῖ," ὅχο. 

Ἱμάς, ἄντος, ὃ, ““α 5ίγα}." (Οοπϑυ ποίθ.)---Τ 6 τοοῦ 15 ἴο Ὅ6 

Τουηὰ ἴῃ {π6 ϑ'δηβουϊ δ, “ἴο ὈΪΠα,᾽ ΓαῖΠ Υ ἤδη ἴῃ ζημι. ΟὈΠΊρΡΑΤΘ 

ἴη6 οἱά ϑάχοῃ δίπιο, “ἃ θοπῃα." (βοίέ, Εἰψηιοῖ. Ἐοτγϑβοῖι., 1ϊ., Ῥ. 174.) 

'᾿Απαλήν, δοσὰᾳ9 5ίησ. ἕδη. οἵ ἁπᾶλός, ἤ, ὄν, “ἰεπάεν." --ῬοΥθαρ5 

Ττοῖὴ ἅπτω, ἁφή, ““α ἐοιοϊιῖηρ,᾽" [(ῃΠ:6 ΡΥΙΠΊΠ Εν 6 τηθαπίηρ οὗ 1[Π6 δα]δοίνθ 

Βδίηρσ “801 ἰο {με ἐοιιοῖι.᾽ ' 
Δειρήν, Δ6ου8. Βίηρ. οἵ δειρή, ἧς, ἡ, “ἰλὲ περ," “ἐἢ6 ἐἰτοαὶ." (ΤῊΘ 

Αἰὶο ἔοττῃ 15 δέρῃ, ης.)--  ΛΓΟΌΔΌΙΥ ἔγοτη δέρω, “ἰο 5κἴπ,᾽) ““ἰο ἤαγ." 

ΟΟΙΏΡΑ͵Θ ΤΟ ΠΊΔΥΚ5 οα 1Π6 ΘἰὙΓΩΟΙΟΡῪ οὗ λόφος, 1ἰπ6 387. 
Ἴνα 872. ᾿Ανθερεῶνος. ΟΟπΒ0]  θΟΟΙ 1., Πἰπ6 δ01. 

Ὀχεύς, ἕως (Ἰοηΐο ἤος), ὁ, “ απ ἐπὶπρ 7ογΥ ποίάϊηρ᾽ οΥ ζάβἐεηῖηρ,,) “ἰλε 

μοϊάεν οὗ α μεϊπιεὶ." (Οοηβυϊὶ ποΐθ.})---ΕὙΌΤΩ ἔχω, “ὁ ποϊά,)) ἃ οοἸ]]αἴ- 
ΘΓΔ] ἔοσγῃ οὗ ψν ] οἢ ἰ5 ὀχέω. 

Τέτατο, ἘΡὶς πὰ Ιοηΐο ἴῸΥ ἐτέτατο, 8 βίησ. μἱυροσί. ἱπάϊο. ρα55. οὗ 

τείνω, ““ἰο οἰτείοἢ, ;)) Ταΐ. τενῶ : Ῥεγί. τέτακα : Ῥοσί. Ρᾶ55. τέταμαι: 

ῬΙαρογῖ. ρᾶ55. ἐτετάμην.---Τ 6 τοοΐ, 85 Ὀθίογθ γϑιῃαυκϑά, 5 ΤΑΝ--Ὁ 

ΤΕΝ--, 45 ἴῃ ϑ'δηβουῖ ἐαη, ““δχίθπαθυθ." ΟὈΙΏρΡαΤΘ 1, αἰϊη ἑεηεΐβ, 

αετδη ἀζπη, ἘΠΡ]5ἢ ἐλέη, ὅχο. 

Τρυφαλείης, ἘΡὶς ἀπά ΙΟπΐο [ῸΥ τρυφαλείας, 56}. 5Βίηξ. οἵ τρυφαλεία, 
ας, ἧ, ““α πεϊπιει.,".--θΌΔ!}!Υ ἀοτινθα ἔγοιη τρίς ἀπὰ φάλος, “α λεϊηιεῖ 

ιὐιἢ ἰΐτεε φάλοι,᾽" οἴοΥνν 56 οδ]]δα τριφάλεια : Ὀὰΐ Βαυϊζίτηδηη (1 επίϊ., 
5. Ὁ. φάλος, ἢ.) Υθυηδτκβ, ἱπαΐ τρυφάλεια 15 ἃ ΤΏΟΤΘ σΘΏΘΓΔΙ ΠΕΠΊ6, ποῖ 

1ῃ6 ΠᾶΙΠΘ Οὗ ΔΩΥ ΒρΘοΐδὶ βοτί. Ηδθποθ μ6 ἀργῖν 68 ἴξ τοι τρύω, “ἐο 

Ῥίογοα,᾽" “0 Ῥεγγογαίε,᾽) ἃ5 ἃ Ὠϑὶ πηθὲ ν ἢ ἃ ΔΈΟΝ (φάλος), ριεγοεά 

ἐο γεσεῖσε ἰδέ Ῥίμηιε. 

Εἴρυσσεν, Ἐρὶς πᾶ Ιοηΐο ἴῸΥ ἔρυσεν, 8 5π6. 1. 800. ἱπᾶϊα. 
ἴανε 9.3. δοΐ. οὗ εἰρύω, “ ἐο ἄγαρ αἰσαν,᾽" “ἰο ἄταιυ,᾽" ὅχο. ; ζαϊ. εἰρύσω - 
1 δου. εἴρυσα, 411] Ερὶα ἃπᾶ Ιοῃΐς [ὈΓΠῚ5 [Ὁ ἐρύω, ἐρύσω, ἔρυσα, ὅκα. 
(Βιιίἐπιαπη, Ἱγτερ. Ῥετῦς, εὐ. ΕἸδλίακε, Ρ. 108, δεᾳ.} 

ΓΆσπετον. Οοηβαϊὶ θοοΚ ἰ]., πὸ 455. 

Ἤρατο, 8 5Βίηρσ. 1 Δ0γ. ἱπᾶϊο. τηϊ 4416 οὗ αἴρω, “ ἐο ἑαζε αι 17) Γαΐ. ἀρῶ - 
1 δου. ἦρα. Ιῃ 1ῃ6 τηϊάα]6, αἴρομαι, ““ἐο ἰαΐκε τπ|ρ ἔοτ οπεῖς βεϊ{,᾽ “ἴα 
ξαῖη," ““ἰο ἀαοφιιῖγε ;᾽) 1 Δ0Υ. ἠράμην. 

1χνὲ 8374. Ὀξύ, δοοῦυβ. βίησ. Ὡθὰΐ. οὐ ὀξύς, εἴα, ὕ, “Ζορν," 
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Βοοῖ 3, 1ήπε 514-81. 
κι λατρ," “ φωϊοῖ," ἱεκθῆ ΠαγΘ δάνθγθίδ!!γ, “ φιροκχίψ." --ο ΑΚίπ ἰὸ 
ὑκύς. 

Ῥῆξεν, 8 δἰπρ. 1 Δ0γ. ἰηάΐο. δοῖ. οἵ ῥήγνυμι, “ ἐο ὄγεακ," ἀπὰᾶ 

ἴανε 876. Ἐρίο δπὰ [οηΐἱο [Ὁγ ἔῤῥηξεν : ἴαϊ. ῥήξω : 1 δογ. ἔῤῥηξα. 
Ἶφι. Ὅοηϑυϊα θοοΚ ὶ., ᾿ἰπ 38. 

Κταμένοιο, Ἐξρὶς δηὰ [Ιοπὶς [ὉΓ κταμένου, φ6ῃ. Βἰῃᾳ5, ΤΏ880. 2 ΔΟΥΙ, 
ρατί. τηϊά. (ννἢ ραββίνθ βίη ποδιοη) οὐὁὨ κτείνω, “(ὁ εοἰαψ ;"" ἴαωξ. 
κτενῶ: 1 8ΟΥ. ἔκτεινα : ῬαΓΙ, ἔκτονα (51}}} ἰδίϑυ, ποη-Αἰξὶς ρουΐ, ἔκτα- 

«α πὰ ἐκτόνηκα): Ὁ Δ0Υ. τηϊά. ἐκτάμην : Ρᾶτί. κτάμενος, ἄτα. 

Κεινή, Ἐρὶο δηὰ Ιουὶσ (ὉΓ κενή, ἤοιη. βίη. ἔρι. οἵ κεινός, 

ἴακε 376. ἥ, ὄν, Ἐρὶο ἃπὰ Ιοηὶς ἴοΥ κενός, ἤ, ὄν, “ επιρίψ."" 

Ἔσπετο, 8 βἰπξ. 2 800. τηϊά. οἵ ἕπομαι, “το [οϊίοιν ;)" 2 8οτ. ἑσπόμην. 
Παχείῃ, Ἐρὶο πὰ Ιοῃΐο (ογ παχείᾳ, ἀαΐῖ. βίης. ἴδιη. οἵ παχύς, εἴα, ύ, 

« 5ἰομί."--Ακίη ἰο πήγνυμι, 2 δογ. ρᾳ58. παγ-ῆναι: 

᾿Επιδινήσας, ποτη. 5ἰπᾳ. 1 ΔΟοΥ. ρΡᾶτί. δοῖ. οἵ ἐπιδινέω, “ (ὁ 

ὑινε 3:78. τολῖτὶ ατοιπα,᾽" “ἰο δισίηρ᾽ τουπᾶ ὈΘίογθ πυτηρ ΟΥ̓ ἰθγονν- 

ιῃρ. ---Εὐόμη ἐπέ πὰ δινέω, “το τοὐϊτὶ," πὰ 8 ἴγοτηι δίνη, “ἃ 
ιρἠϊγίτηρ.᾽" 

Κόμισαν, Ἐρὶς δπὰ [Ιοπὶς ΤῸΓ ἐκόμισαν, 8 ΡΪΌΓ. 1 Δοτ. ἱπάϊο. δοΐῖ, οὗ 
κομίζω. Οοηδβυΐε θοοΚ ἰϊ., Ππ6 188. : 

᾿Ἐρίηρες. ΟΟ,ΒΟΙ Πἰπη6 47. 

᾿Επόρουσε, ἃ βίη. 1 ΔΟΓ. ἱπάϊο. δοί. οἵ ἑπορούω, “ἰο γιελ 
ἔνε 379. ρα ;" ἴωϊ. ἐπορούσω : 1 δοτ. (ννἱπουΐξ δυτηθηι) ἐπόρουσα. 
ΟΠὨΙΥ ἃ ροοίϊς νοτῦ.---ΕὙότα ἐπέ δπὰ ὄρνυμε. 

Κατακτάμεναι, Ἐρίς, Ποτῖς, αηὰ “ΕΟ Ὁ κατακτάναι, 2 δοτ. ἰηΐ 
τοί. οἵ κατακτείνω, “ἰο δἰαψ αὲ οπεε," “ἰο εἰαν ;᾽" 2 Δ0Υ. κατέκτην 

Οοπβυὶὶ τοηδυκβ οἡ κταμένοιο, ᾿π6 8378. 
Μενεαίνων, ποιῃ. 5[ῃς. ΤΙη856. ΡΥ68. ρατί. δοῖ. οἵ μενεαίνω, “ἰο ἀεεῖτε 

«αγπεϑίϊψ.""--- ΕΥΌτη μένος, νεἴτη τοραγὰ τὸ νυ ϊοῖ δοηϑαὶε Βοοῖκὶ,, μδὸ 
103. 

ἜἘξήρπαξε, Ἐρίο ἀπά Ὠοτίο ἴοτ ἐξήρπᾶσε, 8 5βίηφ. 1 80γ. ἰῃ- 
[ἀνε 380. εἰς, δοῖ. οἵ ἐξαρπάζω, ““ἰο 5παίεῖ ατοραν ;" ἴαϊ. (Ερίο δπὰ 
Βοτίς) ἐξαρπάξω : (Αἰτϊ6) ἐξαρπάσω : 1 δογ. ἐξήρπαξα (88 αἰνγαγ8 ἱπ 

Ἠοτηθυ), θα ἰπ Αἰτὶο ἐξήρπασα: φοτῖ, ἐξήρπακα. --- Εγοτα ἐξ δηά 

εαὐπάςζω 

: Ῥεῖα, δἀνϑτθ ; ροοίϊς, δαρθοίδ!!ν Ἐρίο, ἴοσ ῥέα, “οὐρα ρῷ 
ἴακα 881; Ῥέα ἰ5 τορατ θὰ 85 1Π6 δάνογὺ οὗ ῥέϑροι. 

Θεός, οὔ, ἡ, “α ροάάε54.᾽" ! 

᾿Ἐκάλυψε, 8 βίηρ. 1 Δ0Υ. ἱηάϊο. δοῖ. πρόμον “(ρ εοπεεαὶ." ον 

600 ὈΟΟΚ ἱ., π6 460. 

Ἦφρι, Ἐρίὶς δπὰ Ιοπίο ἔογ ἀέρε, ἀδὲ. βίπρ. οὗ ἀήρ, ἀέρος, ἧ. (ον 
Νκν»" 



, 
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Βοοῖξ 8. 7Τήπε 381--385. 

δυ ποίθ.).---Οὔβουνυθ μὲ ἐἢἷβ υγογὰ ἰβ ἔδιηϊηῖπθ ἴῃ Ηοτηθυ δπᾶ Ηδ- 
5ΒΙοα : Ὀυΐ, ἔγοπι Ἡδγοδοίῃβ ἀονγηνγαγα, τη 5 ῦ] Ϊπ6. ἘΠ ραββαρθβ 'π 
Ἱ,, ν. 776; νἱῖ!., 60; ΗΙ ἐη ὅεν., 888, σἂ ποῖ θ6 ᾳφυοϊαα [ὉΓ [Π6 πγ85- 

ΘΕΌ] η6 ὑβᾶρθ, βίησθ 1Π6γ6 πουλύς ἀπᾷ βαθύς πδρὰ ποὶ 6 ΤηΔ 56} ΪΠ6. 

50, αδ΄' νγὰἃ5 δ πἰΠ6 ἴῃ Ἐπηΐυ5. (Δ4ὶ. Θεὶ!., χι., 30.) ΤῊ Ἐρὶς 

ἃ πᾶ ΙΟΠΪσ ΤΌΤΓη 15 ἀήρ, σϑη. ἠέρος, ἡ, ἴπ Ηϊ]ρροογαῖεβ ἠήρ.----ΕΤοότη ἄω, 

ἄημι, 5 αἰθήρ ἵτοτα αἴθω. 
1ανῈ 882. Κάδ. Οοηβοϊ ὈΟῸΚ ἱϊ., ἢπθ 160. 

Εἰσε, 8 Βίπσ. 1 ΔΌΓ. ἱπᾶϊο. δοΐ., 85 1 ἔτοτη ἃ ργδββϑπέ ἔζω, “" ἐο ϑβεῖ,᾽" 

“ἐἐο γῬίαεε,᾽" ἴο ὙΒΙΘΉ ΒΆΤη8 Βαρροβϑα ργεβθῃξ 816 ΘΟΓΏΤΩΟΗΪ αϑϑίσπθᾷ 
ΒῈΟΝ ἔθῃ565 85 εἰσάμην (1 800. τηϊά.) : εζσομαι ([αξ. τηϊὰ.}): εἶμαι (ροτέ. 

Ρᾶ55.). Τὴ ἱτῖῃ, Ποντ νου, ΠΘῪ Οὐρὶ το ὃ6 ταηκαᾶ πηάδτ ἔζομαε. 

Θαλάμῳ. Οὐοπβαϊξ )Π6 142. 

Ἑὐώδεϊ, ἘΡὶς πᾶ Τοπὶς ζθΥ εὐώδει, ἀδξ. Ββίηρ. τηά86. οὗ εὐώδης, ες, 

“ ταρταηὶ.᾽"-- Ετότη εὖ ἀπ ὄζω, “ἐο 5πιεὶ!,᾽" Ρεσί. ὄδωδα. 

Κηώεντι; ἀαΐ. πρὸ τὰ τῆᾶ56. οὗ κηώεις, ὥεσσα, ὥεν, ““δηκειηρ α8 οὗ 

διιγπῖηρ ἵπεεηϑβε.,"--- υΌΔΙΥ ἀογινοὰ ἤτοι κάω, καΐω, “ἰο διιγη,᾽" δπὰ 

ὄζω, “ἰο δ5τηπεῖϊ ; Ὀὰϊ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ΠΕΙΘ νγὰβ δὴ οἱὰ βυὐυβίαηξίνθ κῆος, 

εααϊνα]επί ἐο ϑύος, ““ἐπεεπβε," διὰ νυ οἢ νγὰβ ἴ0 καίω 85, ἴῃ 1, δίῃ, 

παρτο ἴο ἥαρστο. Ἷ 
Καλέουσα, Ἐξρῖο ἴοτ καλέσουσα, ποτη. 5ἰηρ. ἴετη. ζαΐ. ρατί. 

ἵμκε 388. οἵ καλέω, “ἐο 5ιιταπιον,᾽," “ἐο ςαἱὶ ;," [αϊ. καλέσω. 

Ἴε, ἘΡίς ἴοσ ᾧεε (ἰπιϑτιηθάϊαϊθ ἔοστηβ, αἰβὸ Ερίο, ἤξε δπᾷ ᾧε), 8 βίην. 

᾿πηρασῇ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ εἶμε, “"ἐὸ σο. 
᾿Ἐκίχανεν. ΟὈΠΒΌΪ ὈΟΟΙ ἰϊ., Ππ6 18. 

{πνε 884. Πύργῳ. Οοπβαῖς Π1π6 158. 
“Αλις. Οοπβαὶ: ὈΟΟΚ 1Ϊ., Πη6 90. 

Νεκταρέου, δ6ῃ. 5ἰησ. πααΐ. οὗ νεκτάρεος, α, ον, Ἐξρία δπὰ 

ἴακε 385. Ἰοηΐο η, ὃν, ““πεέοίατοιιϑ,᾽." 1. 6... “"ταρσταηί," ““ ξισεεί-οεπῖ- 

εὦ ;"" ΟΥ̓, 85 Οἰθϑῖβ δχρίδιπ ἴδ, “" ἀϊσέπε," “" δεαιιέεοιι5.," ΤῊΘ ΤὈΓΠΊΘΙ 

15. ῬΥΘΙΘΥΔΌΪ6.---ΕὙότη νέκταρ, ἢ ταρατὰ ἴοὸ νον ΘΟΠΒῸΪ: ΠΟΟΚ 1., 
᾿ἰπ6 598. 

ἝἙανοῦ, σϑῆ. βίησ. οἵ ἑανόν, οὔ, τό, ““α τοῦε," ὈΞΌΔΙΥ ἃ τὶ οἷ οπθ6, ὲ 

[οὐ ποάάαββδβ, ἰδάϊεβ οὔ σδηκ, ὅζο., ἴο ὑγθδγ.---- ΤΉΒΤΒ 18 α͵5οὸ δὴ δᾶ]θο- 
εἶνα ἑανός, ἤ, ὄν, “Πὲ ἰο τρεατ,᾽ “Μὲ ἰο γιὲ οἸ,᾽) ἄζο. [Ιῃ 1}8 1Π|48, 1ῃ6 

α οἵ 16 δἀϊδοίίνθ 1β ἰοηρ (ἐᾶνός), θυϊ ἐμαὲ οὗ 186 βυθβιδηϊνα δου 
“ἑᾶνόν). 1ιαἴΘΥ ΔΕ ΠΟΥΒ, ΠΟΥΘΥ͂ΘΥ, 58 ἃ ΟΥ ἄ, 85 588 106 τηθδίγθ. 

Βυϊττηδηη 5 1 ὈΥ τη ῖ5. ἀϊβθγθποθ οὔ φαδηΈ ΕΥ̓ ἴ0 ἀ5βΌση 8 ἐννοίοϊ ἃ 
τοοῦῖ : 1. ἔννυμι [0 186 Βυθδίαπεϊνθ. 3. ἐάω ἴογ 1Π6 δά ϊδοῖΐνθ, νυν ΐοἢ 
πουἹὰ 16 π ἤᾶγα ΤῸΓ 18 οὐ σίπδὶ βἰσπιβοαδίίοη, “ ψὲέεϊἀϊπρ,᾽" “ εἰοῖηρ 

«αν, δπᾶ 50, “ Πεαίδϊ6,)" “ ρίίαπέ," “ οἰαερίτις." ἵΐον 18 1ηῖ5 ὙΘΥΥ͂ ἵπη. 
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Βοοῖ ὃ. πε 885--.293. 

ΡΓΟΌΔΌΙ6, β'ποθ [η6 βαυδβίαπινο, {ἈΚ ἔννυμε, "85 1ῃ6 ἀΐαγητηδ, νεθγον 

85 1ῃ6 δἀϊοοῖίνθ ᾿δ85 ποῖ. 

᾿Ἐτίναξε, 8 βἴπρ. 1 δογ. ἱπάΐο. αοὶ. οἵ τινάσσω, “(ο σλαζε ;)" ἴαϊ. τι 

νάξω : 1 80γ. ἐτίναξα.----ΑΚίη ἴθ τεένω, τανύω. 

ἘΣ το Γρηΐ, ἀαΐ. βίηρ. οἵ γρηῦς, σεῃ. γρηός, Ερὶς δηὰ Ιοπίο [ΟΥ̓ 
᾿ γραῦς, θη. γραός, ἀαϊ. γραΐ, ἄκο., “ απ ἀρεὰ {επιαὶε.""---ἘΊότα 

[Π8 58Π|6 Ττοοΐ 88 γέρων, γεραιός, ὅκα. 
Εἰκυῖα, ποτη. 5βίησ. ἵδη. οἵ εἰκώς, εἰκυῖα, εἰκός, Βιιοτίοηοᾷ ἴότιπ ἴοτ 

ἐοικώς, ἐοικυῖα, ἐοικός, ρᾶτῖ. οἵ ἔοικα, 2 ρεγί,, ψψ τἢ ργθβθηΐ βἰσηΐῆοᾶ- 
τίοη, τοῦ 16 ταάϊδα] εἔκω, “10 δὲ {ἰκε,"" ““ἰο τεβεηιδίε." Τῆθ Αἰτίοϑ 

Ρτγοίδσγοα {π|6 ἔοττω εἰκώς, ββρϑοί δ! ν πὶ 16 πϑυΐθυ εἰκός, δηὰ νυ δηὰ 

ἴῃ Ηοπιθῦ οποθ εἰκώς (1]., χχὶ., 354), ἀπὰ {γθαυ ΠΥ ἢ 6 Τϑιηϊπίπθ 

εἰκυῖα. 

Παλαιγενέϊ, Ἑξρὶα δἀηὰ Ιοηΐο ἴῸΓ παλαιγενεῖ, Δαϊ. Ββίησ. ἵδτη. οὗ πα- 
λαιγενής, ἔς, “ [αὐ αἀναποεᾷ ἴπι ψεανϑ ;," τη τ6 1 ΘΥΙΥ, “ δογπ ἰοηρ αρο," 

ΟΥ “ἰοπρ᾽ ὑεξοτε.""--- Κ[ΙΤοτὴ πάλαι ἀπὰ γέγνομαι. 
Εἰρηκόμῳ, ἀαϊ. βίηρ. οὗ εἰροκόμος, ουὅ, ἡ, ““α ισοοϊ-ἀγεα5εγ." 

[αν 987. ῬΥΟΡΘΙΥ͂ ἃπ δα]θοίϊνο, εἐροκόμος, ον, “τοοοἰ-ἀγεαδίης."--- 
ΕἼΟΠῚ εἶρος, “τσοοὶ,᾽" πιὰ κομέω, “ἰο ἀγε55.᾽" 

Ναιεταώσῃ, ἀαΐ. 5βῖπσ. ἔδιη. ργθ8. ραγί. δοῖ. (Ἰδησιμθηθά {ῸΓΠῚ ΤῸΓ 
ναιετώσῃ), ἴγοτη ναιετάω, "το ἀισεὶ!.᾽"--- ΟΠὉ δὴ Ερίο νγογά, 

Ἤσκειν, Ἐρίς [ὉΓ ἤσκεεν, 38. βίη. ἱτηροτῖ. ἱπάϊο. δοί. οὔ ἀσ- 
ἴμνε 8388, κέω, “ἰο Ῥτερατε,᾽" “1ο ἀγε88 ;᾽ ἴαϊ. ἀσκήσω.---Ασσοτγάϊης ἴο 

Ῥοϊίΐ, ἵγοπὶ σκεῦος ΟΥ ξέω, νυν ἢ α ρτεῆχοά. 

Εἴρια, ἀδοι8. Ρἷαγ. οἵ εἴριον, ου, τό, Ἐ!ρὶο πὰ Ιοπὶο ἴογ ἔριον, ου, τό, 
“ᾳ ἤξεεοε.᾽" 

Φιλέεσκεν, 8 Βίπρ. ᾿τηροτῇ, ἱπᾶϊς. δοῖ. (ἰτογαῖνθ ἔοττη ΤῸΥ ἐφίλει) οὗ 
φιλέω, ““ἰο ἰοῦε ;)" [αΐϊ. φιλήσω, ὅχο. 

11 389. ᾿Εεισαμένῃ. Οοπβο θΟῸΚ ἰΐ., ηθ 92. 
[πνε 390. Δεῦρ᾽ ἴθ. Οοπβυὶ ᾿ἰπ6 180, 

Δινωτοῖσι, Ἐρὶα ἀηᾷἃ Ιοπῖς ἴογ δινωτοῖς, ἀδῇ. ρίατ. ποαΐ. οἱ 

[μνῈ 391. δ ινωτός, ἤ, ὄν, “ τοινάεα."" (Οοπδαϊε ποίβ.)--- ΒΤοπὶ δινόω, 
“10 τοιπιά.᾽" 

Κάλλεϊ, Ἐρὶς ἀπά Ιοπὶς ἕοσ κάλλει, ἀδϊ. βίηρ. οἵ κάλλος, 
ἴπνῈ 993. εος, τό, “ δεαμίψ."-- τοῖα καλός. ᾿ 

Στίλδων, ποτη. βίης. πιᾶβο. ργθβ. ρασί. δοῖ, οἵ στέλδω, “ ἰο φίἐσέεπ τ" 

ξαϊ. στέλψω. ν 
Εΐμασιν, ἀαϊ. Ῥ]αΓ. οὗ εἶμα, ατος, τό, “ α σαγπιετιί,᾽" ὅζα. ἴῃ 106 ρα 

ΓΑ], εἵματα, “ ταϊπιεηί,᾽" “ἐ φερίτπεηπί 5." -- ἼὙοῖα ἔννυμε. 

Χορόνδε, αἀνοτο, “ἰο α ἀαποε.".--Ἔτοτι χορός, “ἃ ἀαπδε." 

ἴχινε 393: στη 1η6 Βυδῖχ δε, ἀοποιίπς πιοϊίοη ἑονγαγά. 
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Βοοῖ 8. 17ὲ1πὸὶ 394-406. 
Αήγοντα, δου. 5βἰηρ. ργθβ8. ρασγί. δοῖ. οἵ λήγω, ““ο οξαξε 
ποπι." Οοπβυϊδ θΟῸΚ ἱ., Ππ6 910. 

Τχνε 395. Θυμὸν ἐνὲ στήθεσσιν, κ- τ. Δ. ΟὐπΒ0]: ὈΟΟΚ ἰΪ., Π1π6 142. 

Ἱμερόεντα, ἀοσυβ. ΡΙΌΓ. πουΐῖ. οὗ ἑμερόεις, ὄεσσα, ὅεν, “ ἰοτε- 

ἴαπε 397. ἐν," “ ἐχοϊηρ ἰοῦε ΟΥ ἀεδῖτε.""--- ΕὙΌΤΩ ἵμερος, “ ἀεεῖτε.᾽" 

Μαρμαίροντα, ἀοουδβ. ΡΥ. πουΐ. ΡΓ65. ρατί. δοῖ. οἵ μαρμαίρω, “ἰο 
βαελ," “1ο βραγζὶε ὑτὶρ εἰν ; ἴαϊ. μαρμαρῶςἙ ἨΟΠΊΘΥ 865 ΟΠΙΥ͂ 6 
ΡΓδβθηΐ ραυιοΊρΙ6.----ΕἼΟΓ μαέρω, “ ἐο 5ραγκίε,," ὉΥ ἃ βοτί οὗ σϑάρ]!- 
οαἴίοπ, δἰ Π6Γ βίγεπριῃοηΐηρ [Π6 5 αἰ ἤσδίίοη, ΟΥ Θχργαββίηρ ἃ 4υ 10 Κ 

γαρϑιϊτοη ἀπά σοπεϊπιιοιβη655 οὗ [Π6 δοίϊοη.---ΕἸοΤὴ μαρμαίρω, ἀραΐη, 
ΘΟΠΊΘ μάρμαρος, μαῤμαρύσσω. μαρμαρυγή, ὅκα., ἃπὰ ἴο {Π15 58Π16 ΓΑΙΆΠΥ͂ 
ὈΘΙοησβ {πΠ6 [αἰὶη τπάτγηῖοτ, ἴΠ6 ἰάθα ἰηνοϊνϑα ἴῃ 4}} (ῃ656 σγογάβ θ6- 

ἴησ 1Πδὶ οὗ ἃ Βραυκιίπσ ὈΓσϊπ 655 οὗ βυτίδοθ. 

{ιν 398. Θάμδησεν. Οὐοπβα] ὈΟῸΚ 1., ἰπ6 199. 
"Ἔπος τ᾽ ἔφατ’, κ. τ. Δ. Οὐοηβυϊε Ὀ0ῸΚ ἱ., {ἴπ 361. 

Αιλαίεαι, Ἐρὶς δηά Ιοηἰς 0 λιλαίει, ῷ βίησ. Ργ65. ᾿πᾶϊς. οἵ 

τῆὴ8 τα ἀ]6 ἀδροπαπηΐ λιλαίομαι, “ ἰο ἀεδῖτγε,᾽"" ΟἿΪΥ υϑοά ἴῃ 
1Π 8 ργεβϑηΐ δηὰ ἰτηρογίδθοϊ.---ΕΥοτῃ 1Π6 οὈβοϊεΐα λάω, ““ ἐο τοῖδὶι,᾽) ὉΥ ἃ 
εὐτί οἵ τα ρ! οδ,οπ, 85 1η μαρμαίρω, ᾿ἴϊπ6 397. 

Ἠ περοπεύειν, ργΕ8. ἰπῆπ. δεῖ. οὗ ἠπεροπεύω, "10 ἀεσεῖνε ;"" ταΐ. 
ἠπεροπεύσω.---- ΡΥΟὈΌΔΌΙΥ ἔτοτη ἔπος, εἰπεῖν, ἀπύω, ἠπύω, ““ἰο ἰαἰΐξ οὐετ ;," 

ποὶΐ ἔγτομῃ ἀπάτη. 

Προτέρω, αἀνοτῦ,"“ ἰεδε; οπ,᾽ ““7}ατίλεγ ϑείοτε." Αβϑβῖρτι:- 
οἀ 85 ἃ Βρ60 165 οὗ δοπηραγαΐϊνο ἴο πρό. 

Πολίων, Ερὶς ἀπὰ Ιοπῖς ῸΓ πολέων, σϑοη. ρῥίυγ. οὗ πόλις, εως, ἘΡΙδΟ 

8η Ιοηΐο τος, ἧ, “ α εἰΐψ.᾽" 
Εὐναιομενάων, Ἐρίὶς ἀδηᾶ Τοηΐς [ὉΓ εὐναιομενῶν, σθη. ΡΤ. ἔδτα. οὗ 

εὐναιόμενος, ἡ. ον, “ τοεἰϊ-τηϊαῤιιεα." Ὰ Ραγτοῖρ!8 ἴῃ τόσα, ἐμου σ ἢ ΠΟ 

Βιοἢ γΘΥῸ 85 εὐναίω ΟΥ̓ εὐναίομαι ΟΟΟΌΓΞ.--- ΕἼΤ εὖ ἀπ ναέω, “ ἐἰο 
ἐπλαδίι. Σ 

ἴχνε 394. 

[χνε 399. 

[χνε 400. 

Κεῖθι, αἄνοτῦ, Ἐρὶς πᾶ Ιοπηὶς ἴου ἐκεῖθι, “ ἐῆετε,,"" “ αἱ ἐμαὶ 
ἔν 402. ᾽ Ῥίαεέ. 

[λκε 4038. Οὕὔνεκα. Οοηβοϊ θΟΟΚ ἱ., Ππ6 11. 

ς Τοὔνεκα, σοπίγαοϊοα ἴῸΥ τοῦ ἕνεκα, “ὁπ ἐπὶ5 ἀασεοιηί,᾽" “ ζοτ 

ἴανε 406. ἐλπὶς γεαβοη,᾽" “ ἐπεγεξοτε." ᾿ 
Δολοφρονέουσα, πιοῖῃ. 5βἰηρ. ἴδπη. οὗὁ δολοφρονέων, ουσα, ον, “ πιεάϊία- 

“ἶπρ ιοἱϊε5,,") ““ρίαπηπῖηρ οταίι." Ῥαγίοῖρ!6 ἰπ ἔογπι, ἱπουρσὴ πὸ βαοῖ 
τοῦὺ 85 δολοφρονέω ΘΧίβι5.-- ΕὙΌ Τα δολόφρων, ““ τοἱἱψ-ταϊπαεα,᾽) ἀνὰ [ἢ 15 
ἔτοτι ἦόλος ἀπὰ φρήν. ἡ 
{ιν 406. Ἦσο. Οὐοηδβαϊε θΟΟΚ ἴΐ., Π1π6 900. 

Ἰοῦσα, ποτη. δίηρ. ἴδιη. οὕ ἰών, ἐοῦσα, ἰόν Ῥ»τόβ. ρατί. οὗ εἶμι, ““ἰο φὸ " 
» 



ΗΟΜΒΕΒΒΙΟ ΟΙΟΒΒΆΚΒΥ. 0: 

Βοοῖκ 8. της 40θ-414. 

Αποεικε, Ὁ 51η6. ΡὈΓΌΒ. ἱπρθυ. οἵἉ ἀποεέκω, “"" ἰο εοὐἐλιάτναιο ἔτοπι ;" ὕαι. 

ἀποείξω.----ἘΊοτὴ ἀπό, πὰ εἴκω, “10 ψιεϊα,,) «εἰ τειίτε.᾽" 

Κελεύθου, 56ῃ. 5βἰηρ. οἵ κέλευθος, ου, ἡ, νἱτἢ τη 6 ροθϑεὶς μϑίθτοσθπο- 

Οὐδ Ἀγ] τὰ κέλευθα, “ α γαίὴ,᾿" “σα ΄τοαν." -πΑσοσογάϊης ἴο Βυϊιτηδηη, 
τομὴ ἐλεύθω. 

Πόδεσσιν, ἘΡῖο [ὉΓ ποσί, ἀαὶ. γὑ]0Υ. οἵ πούς, ποδός, ὁ, “(δὰ 

οι." --ἰΤτιθ ϑαηβουὶὶ τοοῖ, 88 θΘΙΌΓΘ τουπδυκοά, ἰ8 ραὰ, “ἴὸ 

δ0 : ἤθησθ ϑαηβουίξ ραά, 1,αἰἱπ }ε5, ρεά-ἶ5, ἘρῚ 8 ραὰ, [οοἱ, ΘοΥ 

τηδη {ι85, ὅζο.--- κίῃ, αἰβο, ἴο πέδον, νυν ἢϊοἢ ἰβ ϑααϊναὶθηΐ ἴο 186 ὅδη 
Βογὶῖ ραάα, ἀπά ργΓΟΌΔΟΙΥ ἰο πηδάω. ᾿ 

Ὕποστρέψειας, Ὡ 5ῖ:ρ. ΖΞ ο116 1 Δ0Υ. ορί. δοί. οὗ ὑποστρέφω, “ ἰο ἐὰν 

δαοῖς ;," ἴαϊ. ὑποστρέψω : 1 δογ. ὑπέστρεψα.---- τότ ὑπό ἀπὰ στρέφω. 
Οἴζυε, ῷ βἴησ. ΡΓ68. ἱπῆρου. δοῖ. οὐ ὀϊζύω, “το τοαὶϊ,," “κι 

ἴμινε 408. φιοιγη,᾽) “10 ἰαπιοηὶ,᾽" ἀπ Ὦθη6Θ6 “τὸ δὲ πιϊβδεταὐίςε.," ΜΜὮ 

16 Αἰτίοβ ἰδ ἰβ ἃ {Ὑ]5.}18016, οἰζύω.----ΕὙΟΤα οὗ, Θχοϊατηδίίοη οὗἉ ρστίεΐ, 

Ραΐη, ἄο., “ οἷ " “ αἢ } ἄο. : 
ἀνε 409. Εἰςόκε. Οὐοηβοϊέ ὈΟΟΚ [Ϊ., ἰπ6 332, 

ἤΑλοχον. Οοηβα! θΟΟΚ ὶ., Ππ6 540. 

Κεῖσε, Ερὶο πὰ [Ιοπηὶς ἴου ἐκεῖσε, “ ἐἀλεν.᾽" - ἘΕΤότα ἐκει 

λό γ 8." 

Νεμεσσητον, Ερὶο ῸΓ νεμεσητόν, ΠοΙη. 5ἰης. ποαϊ. οἵἉ νεμεσητός, ὄν, 
“ἐ ραιιδίπιρ τπαϊαπαίϊου ΟΥ̓́ιυται." (Οοπβαϊὶ ποῖθ.)--- τοῦ νεμεσάω, 

κε ἐο ὑε ιὐτοιἡ,᾿ ἄχο., ὅπ 1Π15 ἔγοιη νέμεσις, “ ἀΉΡΕΥ" αἵ 8ΠῪ {πΐηρς υη- 

78 οΥ απβιτίηρ. 
Πορσυνέουσα, ποτ. βίησ. ἔδτη. Ἐρὶο δηὰ ΙΌη1Ὸ (ὋΥ πορσυ- 
νοῦσα, ἴαϊ. ρατῖ. δοῖ. οὗ πορσύνω, “ ἰο Ῥτέρατε :Ὅ [ἴ. πορσυ- 

νῶ. (Οοηπβυὶ ποῖθ.) ΤῊῺΘ [ὉΥΠῚ πορσύνω 8 οἴϊδη σοπίουπαθα νεῖτἢ 

16 ΒΥΠΟΠΥΙΏΟυΒ πορσαένω, ᾿ὰϊ 16 Ἰδέῖον 18 πη Κηοννη ἴο {Π6 πιοϑῖ δη- 

οἰθηὶ Εμὶο, 858 480 ργοῦδΌὶΥ ἰοὸ Αἰεὶ ροθίυυ. Ενθη πορσύνω ἰ8 ἃ 

ρορίϊς ννογά, [πουσῇ υ5θ8 Ὀγ Χϑπορμποη (γυ., ἱ., 6, 17. ἰν., 2, 47). 

Μωμήσονται, 8. μἱττ. Γαΐ. ἱπάϊο. οὔ 1η6 τηϊἀἀ]6 ἀδροπθηῖ μω- 

μάομαι (Τοπὶς μωμέομαι), “" ἐο δίαηιε," “ἰο βπά ἐαμίε εσἱιὴ ;" 
[αϊ. μωμήσομαι.----ΕὙΟΙη μῶμος, “" ὀίαηιε,᾽" “τιάϊοιλε." 

ἤΑχεα, δοσα8. ΡΙαγ. ποῖ. οἵ ἄχος, εος, τό, "" δογτοισ," “φτίε,," ὅχζα 

Ακριτα, δοοῦβ. ρ]υγ. πϑυΐ. οἵ ἄκριτος, ον, “ππαττα εἰ," “ το. 
 ιδεά," “ οτοισάοὰ ἰοσείλοτ."---ΕἼοτα ἀ, Ῥγΐο.γ ἃπὰ κρίνω, “ ἰο ϑερατγαίε,;" 

«0 αἰδεϊη σι," δια. 

[χνε 413. Χολωσαμένη. Οοηϑα!ξ θοῸΚ ἰϊ., εἴπ 198. ' 
Ἔρεθε, ἢ 5ἰπα. Ργδβ. ἱπῆρθυύ. οὐ ἐρέϑω, “το Ῥγουοζε," “τὸ 

ἴανε 414. ὲγ (0 απρεν." Τῆι ἀογίναινθ ἐρεθίζω 8 τῆοτα αϑυδιὶν 

διηρ οὐ θά. ---α Κὶπ ἴο ἔρις. 

κχνε 407. 

[λνε 410. 

11νΝῈ 411. 

[ἀνε 412. 

ΝνΝνΝ 2 



09 ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΙΟΒΒΑΠΥ. 

Βοοῖ 8. Ζιπὸὶ 414-492. 

Σχετλίη, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοηὶς ἴογ σχετλέα; νοῦ. βίηρ. ἔδτη. οἵ σχέτλιος, α, 

ον, ““ιὐτείεἰεά,᾽" “ πιΐδεναὐϊε." Οοπρατα θοοΚ ἰἰ., Ππ6 112. 

Κωσαμένη, ποπι. 5Βίησ. ἴδ). 1 8ΔΟΥ. ρασγί. οὗ 1ῃ6 τηϊὰ ἀ]6 ἀθροηθηΐ 

χώομαι, ““ἰο δὲ τποεπδεά,᾽" “ἰο δε ἐπταρσεᾶ αἱ; Ταϊ. χώσομαι : 1 ΔΌ0Υ. 
ἐχωσάμην. 

Μεθείω, Ἑ!ρὶας δηὰ Ιοπὶο ΤῸΓ μεθέω, ἀπ {Π15 ῸΓ μεθῶ, 1 5Βῖπσ. 2 ΔΓ. 
80]. δοῖ. οἵ μεθίημει, “το βίη ατσαν,᾽" “ἰο αδαπάοη ;᾽" ζαϊ. μεθήσω : 3 
ΔΟΥ. μέθην. : 

Τώς, ἀδπγοηδίγαϊνθ δαάνθυῦ, δηβυγθυίησ ΠΟΙΘ ἴο ὥς, ἑ. ἐν, 

«ἴλδε 416. εὗτως, "50 πυιιοὶι,,) ““α5 τπιιοΐ.᾽" 

᾿Απεχθήρω, 1 5'πρ. 1 Δ0Υ. 500]. δοῖ. οὗ ἀπεχθαίρω, ““ἰο παῖε ;᾽" ἴαϊ. 
ἀπεχθαρῶ: 1 δογ. ἀπήχθηρα.---Ε͵οτη ἀπό ἀπὰ ἐχθαίρω. 

Ἔκπαγλα, δάνογθ, “φτεαΐϊ ;" 5.ΓΙΟΉΥ, [η6 δοοῦβ. Ρ]ΌΓ. πϑυΐ. οὗ 

ἔκπαγλος. Οοπβυϊέ ὈΟΟΚ 1]., πα 223. 

ΕΔ ΆΟΝ ἐμαί, Ἐρὶο δπὰ Ἰοηῖο ἴοτ μέσῳ, ἀαΐ. Ξίηρ. οἵ μέσος, ἡ, ον, 

Μητίσομαι, 1 5ἰηρ. ΐ δου. 500]. (ἢ 5μοτγίθηθαᾶ τηοοᾶ-γοννεὶ, ΤῸΣ 

μητίσωμαι) οὗ 16 πηϊἀἀ]6 ἀδροπθηΐ μητίομαι, ““ἰο ἀευῖδε ;" Ταΐϊ. μητέ- 

σομαι.--- ΕὙΟΙῚ μῆτις, “5 Κεὶ],. “- σμηπῖπρ,," “ γα, ἄζα. 
Λυγρά, ἀοουβ. Ρ]ΌΓ. πουΐ. οὗ λυγρός, ἄ, ὄν, “ πιομιτηζαϊ,᾽)") “ σἸοοηιψ.᾽" 

--Ο-πΑΚίη ἴο λευγαλεός, λοιγός, λοίγιος, πα 1,τίη ἰμσεο, ἰμείμς. 

Οὗτον, δου. βίπρ. οὗ οἶτος, ουὅ, ὃ, “ {αἰ6,")) “ἰοἱ, ““ ἀοοηι." 

--ποθβυδ!ν ἀογίνϑα, {{Κ6 οὐμος, οἴμη, ἔγοπη 16 58 πΠ16 τοοῖ 88 

οἴσω, ζαΐϊ. οὗἉ φέρω, Π{κ8 τῃ6 1,α1]1η ἤοτς ἵἴτοτη ἔετο; Ὀὰΐ Ὀδέϊθυ, Ῥθυῃρβ, 

τοι οὗ, ακίῃ ἴο οἶκτος. 

Ὄληαι, Ἐρῖςο ἃηά Ιοηΐς ἔογΥ ὄλῃ, 2 βίησ. 2 Δ0Υ. 5 δ]. τηἱά. οὗ ὄλλυμι. 
χνε 418. ᾿Εκγεγαυῖα. Οὐοπδυὶξ θΟῸΚ [.. Ππ6 199. 

ἵακὰ ἀιὸ. ἜΠΆΤΕΗΝ ΠΟΙ. κύΣ ἔδτη. 800. ρατί. τηϊᾶ. οὗ κατέγω. 

Ὁ φςουεῦ, ο επυεῖορ. 

Ἑανῷ. Οοηβαϊξ ᾿ἰπη6 385. ᾽ 

᾿Αργῆτι, ἀαῖ. βίπρ. οἵἉ ἀργής, ἥτος, ὁ, ἡ, “τολῖϊε.""---Αἀκίη ἰο ἀργός. 
Λάθεν, ἘΡὶΟ δηά Ιοηὶς ἴον ἔλαθεν, 8 Ξίπσ. 2. 8Δ0Γ. ἱπάϊο. δεῖ. 

{πε 490. οὗ λανθάνω, “ ἰο ἐξεαρε οὐξετυαίϊίοη ;᾽) ζαϊ. λήσω : ὥ 80γ. ἔλα- 

θον Τῇ ἢγβὲ δογὶβί ἔλησα 15 ΟΠΪΥ ἵουπὰ ἱπ ἴ[Π6 Ηοχηθυῖο ἐπέλησε, 

8ηα ἴῃ ἰαΐθυ Ερὶθ. (Χοδεεῖ, «ὦ Ῥάτψη., 119.}---  πρτῃθηθὰ ἔγομῃ τοοῖ 

ΑΑΘ- νἱτ ἢ] οἢ δοτρατθ 1Π6 1, τίη ἰαί-εο. 
[᾿νε 422. ᾿Αμφίπολοι. Οοηβυϊὲ ᾿π6 149. 
Τράποντο, ἘρΡΙς δηὰ Ιοηῖϊς ἴοσ ἐτράποντο, 8 ΡΙΌΓ. 2 80. ἰηαῖς. τηϊ 4186 

οἵ τμέπω, “10 ἔμιττι Ὁ) ἴῃ [Π6 τηϊά]θ, “0 ξώστι οπεὶς δεῖ [," “ὁ ἕωτη 
οπεὶ 5 αἰἱεπίϊοη ; [αΐ. τρέψω : 1 80. ἔτρεψα : 2 8Δ0Γ. ἔτραπον : 3. ΔΟΥ, 
τηϊᾷ. ἐτοαπόωην. 

[χνε 417. 



ΒΟΜΈΒΙΟ ΟΙΟΒΒΑΚΥ. ᾿ τοῸϑ 

Βοοῖ 8. 1ήπε 423-436. 
μὰ ἀῤρηβρρρι α πὴ ν δῆρϑοι οἵ ὑψόροφος, ον, “λίρσὶντοοῦῇ 

δὴ οεἰϊτιρ΄."---  τοτα ὕψι, “ ὁκ ἀἰρῆ," δῃὰ ὀροφή, 
“α τοῦ" ““α οεἰϊῖηρ." 

Κίς. Οοπβυὶὸ θοοΙΚ ἱ., ̓ π6 8348, 

ΓΕ ΤΗΣ Δέφρον, ἃοοι8. βίην. οἵ δίφρος, ου, ὁ, ἀῃιὰ ἸΔῖ6 Γ ἡ, ““α δεαί," 
᾿“ δἰοοὶ," ἄδ. ὙΤῊΘ ρῥγ μη εἶνθ τηθδηΐπρ οὔ {86 Ἰθγπη ἰβ “" 

οἰατγτοί-δοατά."") Οὐοπβεὶξ ᾿π6 8310. Σ 

Φιλομμειδής, ἔς, “΄ 5ηιϊε-ἰοοΐτρ,᾽" δὴ δρίἐπθὲ οὗ Ὑ6π08.---ΕἼἸΟΙῚ φιλέω 

δπά μειδάω, “ἐο δηι16..)» (Οοηβαϊ ποθ.) 

᾿Αντία, δοοιιβ. Ὀ]ΌΓγ. πϑαΐ. οἵ ἀντίος, ἰδῖκοθ δάνθυθ λιν, 
“ ορροδῖϊε,᾽"" ““ΟΥΕΥ ἀραϊπδί.᾽" 

Κάθιζε, Ἐρὶο πὰ Ιοηὶς (ον ἐκάθιζε (Καδηπεν, ὁ 106, 3), 3 βίπῃ. 

ἰτηροτῇ. ἰηάϊο. δοῖ, οἵ καθίζω, ἰακΚοπ Ὦθτθ ἰῇ δῷ ἰπίγαπβίιϊνθ 

56η86, “0 81ὲ ἀοιση."" 

χανε 427. Ὄσσε. Οοηβαϊὶ ὈοΟΚ ἱ., ̓ ἰπ6 104. 

Πάλιν, δανθγθ, “ατσαν,᾽) “ῥαοῖ." ΟὈΠΒΌΪ τοηηδυκβ οἢ παλὲμ- 

πλαγχθέντας, ὈΟΟΚ ἱ., ποΐΘ οη 1Ϊη68 59. 

Κλίνασα, ποιη. Βίηρ'. (ΒΠ. 1 ΔΟΥ. ρατγί. δοῖ. οἵ κλένω, ““ἐο δεπά,᾽" “ἰο 
{ιγη,," ἄα. ; [αἴ. κλίνῶ : 1 δογ. ἔκλινα. 

Πόσιν. Οὐοηβαὶὶ ᾿ἰπα 168, 

Ἠνέπαπε. ΟὈΟηΒ0ΠῈ θοΟΙ ἰ]., π6 248. 

Ὥφελες, ὦ 5ίπα. 2. δού. ἱπάΐο. δοῖ. οὐ ὀφείλω, “1ο0᾽ οιδ6.᾽ 

ἴανε 428. οσηθαῖο ὈοοΚ ,, Ππ6 416. 
Αὐτόθι, δ νοτθ, “ἐλεγε." Ἑπαυϊναϊοπὶ ἰο αὐτοῦ. 

Δαμείς, ποῖ. 8ἰΠ 6". ΤΏ856. 2 ΔΟΙ, Ρδγί. Ρ858. οἵ δαμάω, “τὸ 
διιδάιϊιε.) Οὐοπβοϊῦ ὈΟΟΚ 1., πὸ 61. 

Εὔχεο, ἘΡΙ΄α δηὰ Ιοηὶς [ῸΓ ηὔχου, 2 5βίησ. ἱτηροτί. ἰπάϊο. οἱ 
ἴμνε 480. τ) τηίἀά!8 ἀδροπεπὶ εὔχομαι, ““ἰο δοαεί ;" ἴαϊ. εὔξομαι: 1 
80Γ. ηὐξάμην.-- 6 δοπιπιοτὶ ποιίοη 1 ῬΥΟΘΔΟΙΥ {πδὶ οἵ ἰσμὰ δρεακίη, 
(ὉΓ 16 νγοτὰ ἰ8 οἰ θαυ ακίη ἰο αὐχέω, καυχάομαι. 

Προκάλεσσαι, Ἐρία [ὉΓ προκάλεσαι, ῷ 5ἴπδ. 1 8ΟΥ. ἱπρ6:. 
ἴλνε 452. ηϊάα!α οἵ προκαλέω, “«ἰο «αἱϊ ζοτιλ,᾽ “ἰο εἰιαϊϊετπιξε ἰο εἶδ 
τοπιδαὶ 2" ἴαΐ. προκαλέσω : 1 δοῖ. προεκάλεσα : Αἰϊΐο προὐκάλεσα.--- 
Ετοῖ πρό ἀηά καλέω. 

11νῈ 484. Κέλομαι. Οοπβαϊξ θΟῸΚ ἱ., Πἰπ6 386. 
Ξανθῷ. Οοπδαϊ θοοΙκ ἱ., {πὸ 197. 

᾿Αντίδιον (σοπβοὶ Πἰπ6 20), ἰο ὃ6 τ᾿ Κοη οτΘ δάνθυθί ιν, 

“αραϊηδι,᾽" ποῖ ἃ8 δὴ δἀϊδθοεϊίνθ ἀσγθοίης νυ ἢ πόλεμον. 
᾿Αφραδέως, δἀνετῦ, “ταδλΐψ,᾽" " [οοἰ δίεψ."".---Ἔτοτη ἀφράδης. 

ἴανε 486, ἡ μἠσιιφἡῖδδα,» “ ἑποοπαίάεταίε,)" “ τοϊιῆσιιε τεβεοίίοη,"" πὰ 
- Μ15 ἤτοπὴ ἀ, ρτῖν., δὰ φράζοιαι, “τὸ γεῆεοι,," “ἰο ἀεϊἑϑεταίε.᾽" 

Ἶλκε 425. 

[λνῈ 4260. 

χνε 429. 

Τὰν 435. 



04 ΒΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΞΒΆΚΥ. 

Βοοῖ 8. 1πε 436-447. 

Δαμήῃς, ἜΤΡΙς ἸΒησίμθπθα (ΌΥΤΩ ΤῸ δαμῇς, Ὁ 5ἴπη 5. 2 801. ἱπᾶ!6. ρ885 
οἵ δαμάω, “ἐο διιδάιιε,᾽ ὅχο. 

Ἔνιπτε, ὦ 5ῖπρ. ΡΥ68. ΠΏ ΡΘΥ. δοῖ. οὗ ἐνέίπτω, ““ἰο αδϑαιῖ,". 

“10 αἰξαοΐ,᾽" ““1ο ὠρϑταϊά ;,) ἴαῖ. ἐνήψω. ΟΟΠπΒᾺ] Ὁ Τοιη τ κ8 

οη ἠνίπαπε, ὈΟΟΚ ἰϊ., Ππ6 245. 

Τραπείομεν, Ἐ)ρὶς ἀπᾶ Ιοπίο {1 5μουίθπ δᾶ τποοᾶ- γοννε]) 
[ΟΥ τραπέωμεν, ἀπ {15 [Ὁ τραπῶμεν (Π]Οἢ, ἀραΐπ, 15, ΟΥ̓ 

τηθίδί μοβίβ, ὉΥ ταρπῶμεν), 1 Ρ]0Γ. 2 ΔΟΥ. 5.0]. Ρ458., ἴῃ ἃ τη 16 

56η86, οὗ τέρπω, “ἐο ἀεἰτολε ;)" Ταϊ. τέρψω : 1 Δ01. ἔτερψα : 2. ΔΟΥ. ἔταρ- 
πον, ὈΥ τηθίδίῃδϑίβ ἔτραπον :  ΔΟΥ͂. Ῥα55. ἐτάρπην, ὈΥ͂ τη ΔΙ 6518 

ἐτράπην. Α 5 ΠΉΠΔΥ τηθίδι μθϑὶ8 (ακ8β ρίασθ ἴῃ ἔπαρθον, ἔπραθοι, 
το πέρθω. (ΟΟηΒΌ] (Π6 ΤΟΙ]ΔΙ ΚΒ οἵ ΜΒιίηιαηη, [γγορ. Ῥεγῦδ, δά. 
Εϊδλίαζε, Ρ. 286, ΤΟ 5  ββία ΠΥ σοι θαῖβ [ῃ6 ΤΟΥ δι 0η οὗ τραπεΐ 

ομεν, ὅκα., ἴτοτὴ τρέπω.) 

Εὐνηθέντε, ποτη. 18] 1 ΔΓ. ρατί. ρᾶ58.» ἴΠ ἃ τηϊ 416 56Π56, οὗὨ εὖ 

νάω, “ἰο ἰΙαῃ ὁη α δομοῖ,᾽" “ἰο ἰμ| ἐο τόροϑβε : ἴπ 1η6 πη ἀ]6, ““ ἐο το- 
ἐἶγα ἰο {δε σοιιοὐ," ““ἰο [ἴδ οπ {με οομοῖι,,,) ὅκα. ; Ταΐ. εὐνήσω.----ΕὙΟΤα 

εὐνή, “ἃ δοιοἶι."" 

1χνε 442. Ἔρως, ὡτος, ὃ, “ἰουε.""--ΑΚίπ ἰο ἰρμάω. 

᾿Αμφεκάλυψεν, 8 5'ηρσ. 1 ΔοΥ. ἱπά]6. δοὶ. οὗ ἀμφικαλύπτω, “ἰο ἐεπ- 
γα," “το ἐπνεῖορ ;᾽" ἴαΐ. ἀμφικαλύψω : 1 δογ. ἀμφέκαλυψα.----ΕἼΟΤᾺ 
ἀμφί, "" τοι αϑοιιέ,," ἃπῃιὰ καλύπτω, ““ἐο σουεγ." 

Ἔπλεον, 1 δίηρ. ᾿πηροτῖ, ἰπάϊο. δοῖ. οὗ πλέω, “ἐο 5αἱῖ ;᾽) Γαΐ. 

πλεύσομαι, ΟΥ̓, ἈΒΌΔΙΠΥ, πλευσοῦμαι : 1 ΔΟΥ. ἔπλευσα. 

'“Αρπάξας, Ἐρία πὰ Ῥοτὶς (Ὁ ἁρπάσας, ποη. 5ἰησ. Ππιᾶβ6. 1 ΔΟΥ. 

Ραγί, δοί. οὗ ἁρπάζω, “ἐο ξαΥΥῊ οἵ." (ΟΟΟἸΏΡΑΓΘ ΤΟΠΊΔΓΚΒ Οἡ ἐξήρπαξε, 

"᾿π6 380. 

1χνε 438. 

1χνΝῈ 441. 

1χνὲ 444. 

Κρανάῃ, ἀαῖ. Βίηρ. οὗ Κρανάη, ης, ἡ, “ Οταηπαξ,᾽" ἂῃ ἰΒΙαπᾶ 

οη ψηΐσἢ Ῥαγὶβ δηὰ Ἠδίθη ἢγβι Ἰαπᾶθα δῇθυ τη ῖγ σης 

[το ϑρατία. Ασοοτγάϊηρσ ἴ0 ΒΟΙῚΘ Δ ΠΟΥ 1168, ἰδ 15 1Π6 15]απα ΗΘ]6Πᾶ, 

ΠΟΑΥ 1Π6 ΒΟΌΪΠΘΥΠ ΘΧίγΘΠΉΥ οὗ ΠΑἰῖσα. Οἴδθυβ, μουνθυϑυ, τηᾶκα ἰΐ 

ἴο ἢᾶνθ ὈΘΘη ἃ 51η8]] 8] ηὰ ἰπ 1ῃ6 5'΄π5 ,ΔοΟη 08, πονν αταίἠοηϊδὶ; 

δηᾷ ἴῃ 115 Ἰατῖου ορπίοη ΜάΠδΥ οοϊποϊ 65. (Ογολοηι., Ρ. 816.) 
ἜΡραμαι, 1 5ἴης. ΡΥ65. ἱπᾶϊς. οὗἩἨ {Π6 ἀδροπθηΐ ἔραμαι, “1 
ἰουε,᾽"" ἄχο. ; ἴαϊ, ἐρασθήσομαι : 1 ἃοΥ. ἠράσθην. ΤῊΘ 508] 

2 7056 ΓΌΥΠῚ 15 ἐράω. ' 
᾽ἾἌρχε, Ερὶα ἀπά [οπὶς ζ0γ ἦρχε, 8 βίην. ᾿τηροτί. ἱπάϊς. δοὶ 

οὗ ἄρχω, ““ἰο δερίη ;" Ταΐ. ἄρξω : Ἰτηρετί. ἦρχον. 
Λέχοςδε, αἀνογῦ, “ ἐο ἠδ σοιοἢ." --- θΤοτῃ λέχος, “ α σοιιοῖ,.᾽" 

Κιών, ποΙη. βίη. Γηᾶ86. ΡΓ6Β. ραγί. οὗ κέω, ““ἐο σο." ΤὴΘ ΡΥδβθῃίΐ 

15 ηοΐ 568 ἴῃ {Π6 ἱπά! σαἰίνο, Ὀυΐ 1Π6 γϑυὺ 18 Τγϑαυ ΠΥ διηριοΥθαὰ Ὀν " 

[πνε 448. 

[χνε 446. 

ἴνε 447. 



ΠΟΜΕΕΙΟ σιονπαπΥ, σον 

Βοοῖ 8. 1πὸ 4417--4δ6. 
ἨΟΙΊΘΥ ἃπὰ οἰ ΓΒ ἴῃ 1068 ορίδεϊνθ κίοεμε, ρᾶτί. κιών, κιοῦσα : ἱτῆροτέ 

ἔκιον, Μἱποὺϊ Δυρσπιοπὶ κέον. Κίω Βθοϑιηβ ἴο θδϊοηρς ἴο ζω, (᾿6 τοοὶ οἱ 
εἶμι, ἀπὰ ἴτοτὰ ἰξ σοΙηθ κεάθω, κινέω, ἀηὰ 1Π6 1, δἰ οἷο, εἴξο. 

ΓΑκοιτις, τος, ἧ, “α 8ροιι5ε,᾽") “α τοῖε,᾽" Τοτηϊ 56 οἵἉ ἀκοίτης.--- ῬΎΟΙι 

ἀ, σορυϊαῖῖνθ, ἀπ κοίτη, “ α εοιοΐ." 

ἔὐμδ Τρητοῖσι, Ἐρὶς ἃπᾶ [Ιοηΐὸ [ὉΓ τρητοῖς, δὲ. ΡΙαγ. πϑαΐϊ. οἱ 
᾿ τρητός, ἥ, ὄν, “ »ετ[οταιεὰ."" (Οοηδυΐς ποίθ.}.--Ἐγοῖ τὰς 

τράω, ““ἰο Ῥεγγοταίε.᾽" 

Κατεύνασθεν, Ἐρὶο ἴῸΓ κατευνάσθησαν, ἃ ΡΙΌΓ. 1 ΔΓ. ἱηάϊα. ρ458., ἰῃ 

ἃ τηϊἀἀ]6 56η86, οὗ κατευνάω, “ἰο ἰαψ ἀσισπι οπ α εσμεῖι,᾽" ἄχα. : ἴῃ 180 

τη 416, ““ ἐο ἰΐε ἀοιστι." ΟΟπβΪ: γϑιπαυκβ ο εὐνηθέντε, ᾿ἰη6 441]. 

Ἰω ἐδ ᾿Εφοέτα, 8 βίπρ. ἱπηροτῖ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ φοιτάω, “ἰο πιοῦὲ ὩΡ 

ἕ " απὰ ἀοισπ," “ἰο τσαπάετ,," ἄχο. ; ἴαϊ. φοιτήσω. 

Θηρΐ, ἀδι. 5ίπρ. οἵ ϑήρ, ϑηρός, ὁ, “ α τοἱὰ δεαδι,,") “ α δεαδὶ οὔ Ῥγεν.᾽" 

- Ὑοπηρᾶτθ ἴΠ6 αδττηδη ἐλέεν, ἘΠ σ 58} ἀεετ, αηὰ, συ ἢ τῃ6 ΖΞ ο]το ἴογαι, 

φήρ, ἸΠΚοννῖβα [6 Οδγηδη ἐ- εν, ἘΠ ἢ ἰβἢ ὀοατ, δεατ. 
᾿Εςαθρήσειεν, 8 βἴησ. 3 ο]ς 1 δογ. ορῖ. δοῖ. οἵ ἐςαθρέω, “18 

ἴλνε 450. ἐβρῃ ;᾽ ἴαϊ. ἐςαθρήσω, ἄο.---ΕἼοτὴ ἐς (εἰς) ἀπὰ ἀθρέω, "1. 

8εε,᾽" “ἰο οὗδετυε,,)" ὅ., ἀπὰ 1}}}58 1681 ἔγοτη 1ῃ6 Β8Π|6 γοοΐ 85 ϑεωρέω. 

Κλειτῶν, σ6ῃ. ΡΤ. τηᾶ80. οὗ κλειτός, ἥ, ὄν, " ἀἰδιϊηρ μὶσἢ» 

{π|νῈ 461. εἰ," ““ἐἰἰδίτίοιι5." ---Ετότη κλείω, “ ἰο ςεἰεύτναίε,᾽" “0 γεν" 

ἄετ [απιοιι8.᾽" 
᾿πικούρων. Οοηβαϊέ ὈΟΟΚ ἰϊ., Ππ6 180. 

Δεῖξαι, 1 80Γ. ἱπΐ, δεῖ. οἵ δείκνυμι, “ἰο μοῖπέ ομί,᾽" “16 

{πνε 462. δλοιο;" ἴαϊ. δείξω: 1 δογ. ἔδειξα .----Βυϊτίτηδηπ ἔγϑοθβ Ὀοϊἢ 

κῖβ νοῦ δηὰ δέχομαι ἴο ἃ σοτηγήοη τοοὶ δεκ-, ὙΠ ἢ 1η6 σοιητηοη πο- 
τἴοπ οἵἉ βἰγείο λίπ ομὲ {δε τσὴ καπά (δεξιά), ΘἰΤΠΘΥ ἐο Ῥοὶπί, ἃ5 ἴῃ δείκ 
νυμι, ΟΥ̓́ 10 τσείσοπιε, ἃ8 ἴῃ δέχομαι. ΤῊΘ υϑ88] 5βἰσηϊβοαϊίοη οὐ δείκ 
νυμι, “1ο δἤιοιο,᾽" 5 (αὶ οἵ τῃ6 ϑδηβουὶξ ἀϊς, νυν τὰ γὨ ΟὮ ΘΟΙΏΡΑΓΘ τἢΘ 

1,ἰΐῃ ἀΐο-ετε, ἄοο-ετε, ἐπ- ἀϊοτατε, ἤθ ποθ, ρΟυΒΔΡ5, ἀΐφ-ϊέμα, δάκ-τυλος 
᾿Ἐκεύθανον, 8 Ῥίατ. ἱπηροτῖ. ἱπάϊςο. δοῖ. οὗ κευθάνω, “ ἰο εοη- 

ἴκνε 468. εεαὶ,᾽ ἃ ρορίϊο ἔὌττ ΤῸΓ κεύθω. 

᾿Απήχθετο, 8 5ἰηφ. 2 80γ. ἱπάϊο. οὗ ἀπεχθάνομαι, “ἰο δε λαίε- 
ἵμνε 454. 7μὶ;" (αἰ. ἀπεχθήσομαι : 2 δογ. ἀπηχθόμην. ϑοῖηθ τηᾶκθ 
ἀπήχθετο ἸδτΘ 16 ἱπηροτίδοι οὔ ἀπέγχθομαι, θυϊ 1Π6 δοτῖδι 8 ΤᾺ ὑγοῖ 

Θγαῦ]6, ἃπὰ πηδΥ͂ ΥΘΤΥΥ ὙὙ611 06 τοπάθγθα ἃ5 8 ρἰρογίθοϊ, “ λαὼ πιαδξ 
ἀϊπιδεῖ  λαίεζαϊ." (Οοπβυῖς Βιωέπιαπη, Ἱτγερ. Ῥετὸς, εἰ, ΕἸδλίακε. Ῥ. 

110.) 

Δάρδανοι, ων, οἱ, “τε Πατὰαπὶ." Ασοοτγάϊηρ ἴσ τῆ Ἦο: 

ἴαπε 4δ6. πιθγὶς ᾿οροσταρὮῦ, [6 Ἡαγάδηϊ, γῆ ὑγογΘ βυθ]θοὶ ἴο Απ- 

οἰίβεξ. ἂπὰ σγϑσα οοτηπιδπά θὰ ὈΥ εἷβ βοὺ ἤΞη6885, οσουρίοὰ ἃ 5πι8} 



100 ΒΟΜΕΒΙΟ σῃμϑβάκυ. 

Βοοῖ 8. 1ὴπὸ 456-401. βοοῖ 4. ΠΖιήπε 1-. 

ἀϊβίσιοῦ τυ Βίοἢ ΒΥ Ὀοίτγθθη 186 ἐουυϊοΥυ οὗ Αὐγ άπ δηά [Πη6 ᾿ἐοοίθδη 

Ργοιηοπίοτυ, θθυοπᾷ νυ ΐοἢ Ρροϊηΐ 1πΠ6 Ττο͵δη ἰαπ, ΡΓΟΡΘΙΥ͂ 50 σδ]]θα, 

πὰ 1Π6 που τῪ ἀοχηϊπίοηβ οὗὁ Ῥ.ΔπῚ σοΙηπηθηοθα. 

Ἔκδοτε, ὦ ῬΙΌΓ. 2 801. ᾿ΏΡΘΓ. δοΐῖ. οὗ ἐκδίδωμι, ““ἰο σιῦε 

ἴαμε 469. νι; [αϊ. ἐκδώσω : ῶ 8ογ. ἐξέδων.---Ἔτοτα ἐκ ἀπὰ δίδωμι. 
᾽᾿Αποτινέμεν, Ερὶς, Ἠοτῖς, ἀπὰ “5011 ῸΥ ἀποτίνειν, ΡΓ65. ἰηΐ. δοῖ. οἵ 

ἀποτίνω. Οὐομπβαϊᾷ 11π6 286. 

1χνὲ 400. Ἥτε καὶ, κ. τ. Δ. Οοηδβυϊξ 1ἰπ6 287. - 

ἬιΨψεον, 1. 6.5 ἤνεον, 8 ῬΙΌΓ. ἱπηροτῇ. πάτο. δοῖ. οὗ αἰνέω, ““ ἐο 

ἴσπε 461. αφρίαιιᾶ,᾽" “ἰο σῖνε ρίαιατἐ5,᾽" ““ἰο ῥταῖδε ;᾽" [αϊ. αἰνέσω, Ἐρὶς 

αἰνήσω : 1 δογ. ἦνεσα. 

ΞΟΘᾺΚ ΤΥ͂, 

᾿ἨἨγορόωντο, 8. ΡΙυγ. ᾿τηροτί. ἱπάϊο. οὗ [Π6 τηϊά 416 ἀθροπθπὶ 
ἱαπα 1. ἀγοράομαι, “ ἰο ποϊά φοπϑεῦδε ἐοσείεγ" ΟΥ̓Δ᾽ εὐἱέὴ, εαοὶ οἰλετ ;᾽" 
ἃηὰ Ερὶο Ἰδησίμοπθᾶ [ὈΣΠπὶ ΤῸΓ ἠγορῶντο. ΟὈΙΏΊΡΑΙΘ Οἰοσβατῃ ΟΠ 
ΒΟΟΚ 1Ϊ., 597. 

Δαπέδῳ, ἀαΐ. 5ἰησ. οὗ δάπεδον, ου, τό, “ ἰαπάᾶ,᾽" “5οἱϊ ;)" Ὀὺϊ 

ἰάπε Ξ, ἈΒΌΔΙΥ “ἐΐε ἤροτ οὗ απ αρατίπιεη ̓ ΟΥ̓ ““ λαϊϊ,᾽") ““α γαφεπιεηΐ," 
ΘΠΘΥΔΠΥ ΟΥὁ ΤΠΔΤΌΪΘ, ΟΥ ΞΒΟΠΊΒ ΟἾΠΘΥ Πατὰ βυθβίδπο, δπᾶ οἴξθη βρίϑη- 

ἀν γουρηΐ ἰῃ {[Π6 Ποτοῖο ἃσθ. ΤῊΘ ἴθυπὶ 15 ΘΟΙΏΠΊΟΠΪΥ Βαρροβοᾶ 

ἴο 06 Ποτίο ῸΓ γήπεδον, γάπεδον, Κ6 Δη-μητήρ;; Ὀυΐ εράθηδίη δηθὰ 

Ροῖέ ἔδκθ ἴξ ἴο θ6 ἴὉΓ ζά-πεδον, πᾶ 186 φυδηςν 5Θθῖὴβ [0 ὃὈ6 ἴῃ [ἃ- 

ΥΟῸΓ οὗ (Ώ18. 

᾿Ἑῳνοχόει, 8 5Βίησ. ἱπηροτγί, ἰηάϊο. δοΐ. οὗ οἰνοχοέω, ““ἰο δὲ ἀπ 
[ἀπε 8. οἰνοχόος," ““ἐο Ῥοιτ' ομὲ τοῖπε ὯΟΥ ατιηκίηρ :7 ΠΟΓΙΘ, ΒΟΥΓΘΥΘΥ͂, 

“εἐο ῬΟΆΤ οὐ πεοίαγ (οΥ εοῖπε.) "ΓΘ ἴοτπι ἐῳνοχόει 15 ἘρΡΙο, ἢ 186 

ΒΥ ΠΟ δυρστηδηὶ ργοῆχϑα ἴο {ῃ6 ἐδ ρΡΟΥΔΙ, ΤῸ 1Π6 σοτησηοη ῴφνοχόει 

(Καληπον, ᾧ 100, 8.)-- ΕὙότὰ οἶνος, πὰ χέω, ““ἐο »}οιιΓ.᾽ 

Δειδέχατο, 8. Ῥίυγ. ΡΙαροτῖ. (ἰπ βθῆβθ οὗἁὨ ᾿ωρογίδοί) τη ]8 
᾿νε 4. οἵ δείκνυμι, ἀπ Ερὶο ἀπὰ ΙΟπΐσ [ῸΓ δειδεγμένοι ἦσαν. ΤῊΘ 
ΟΥ̓ΪΡΊηΔ] ἰάθα ἈρΡρθδᾶσβ ἰο Ὀ6 Παΐ οἵ 5ἐγείοπίη ομὲ ἃπὰ οὔετίησ 1Π 6 
ΘῸΡ, ΟΥ̓́, 85 ξ ἼγΕ 6, ροϊπεϊπο ΜΠ ἰδ ἴο Δποῖμθυ. ΜδηΥ ἀθάθοδ δεὶ- 

δέχατο ἴτοτη δέχομαι, ἢ 1Π6 τηθδπίηρ οὗ “ἐο τεςεῖυε,᾽" “ο τοείοοπιε :ἢ" 

θὺΐϊ {ῃ15 15 σοπθοιηποα ὈγῪ Βυϊίχηδπη δηὰ οἴμθιβ. (Βιέίπιαπη, Ἱττερ. 

γετῦς, Ὁ. 59, εἀ. ΕἸδλϊακε.) 

᾿Ἐπειρᾶτο, 8 βῖησ. ᾿τηροτῖ, ἱπάϊο, τη ἀ]6 οὗ πειράω. ΟὐΤΏρΡατΘ 
ἯΑΝΑ δ, ΟἸἰοκβατῳ ου ὈΟΟΚ 1., 3802. 

Ἐρεθιζέμεν, Ἐρίςο, Θοτῖίο, πὰ «“Ξο]ὶς ἴοσ ἐρεθίζειν. ἘΑΙΠΘϑὲ ΤΌΥΤΩ 

ἐρεθιζέμεναι. Οὐτηρᾶτα ΟΘ΄ οσβατῳ οἱ ὈΟΟΚ 1., 82. 



ἨΟΜΒΕΕΙΟ ΘΙΟΒΒΑΒΥ͂. 101] 

Βοοῖ 4. 1ἴηπε θ-0. 

Παραδλήδην, ἀἀνοτῦ, “ τοϊὴ δἰφείοηρ ἰοοῖ." ϑιιτὶοσϊ τηθϑηιην, 
ἴσπα θ., κι πλγσιον, δαείάε,." ἔζοτα παραδάλλω, “ἰο ἐλτοιρ δενέάε," 

Δοιαξ, ποΟμ,. ΡΙΌΓ. 61.» “ ἐιο." ΟὈτρΑΓΘ Θίοσσατψ. ἢ θοοΚ 
ἘΑΝΒΎ. ᾿.: ᾿ 

11.., 296. 

᾿Αρηγόνες, ποίη. ΡΙυγ. οὗ ἀρηγών, όνος, ὅ, ἡ, ““α Ἀεῖρεν."--- Υότα 

ἀρήγω, “ἰο ἀεῖρ.᾽" 
᾿Αλαλκομενηΐς, δος, ““Αἰαϊεοπιεπξαπ ;" δὴ δορὶ οὔ Μί- 

ἴανκ 8. ημοτγα.---ΕΊοῖω ᾿Αλαλκομεναί, ἃ ἴονγη οἵ Βαοῖία. Οοπϑυ 
ποίΐθ. 

Παρμέμθλωκε, 8 5ἰηρ. Ροτῖ, ἱπάϊο. δεῖν οὐ 1ῃ}8 δβϑυτηθὰ 
ἴων 1]. ογττα παραθλώσκω, “1 ᾳο,᾽") “1 οοπηιε ;᾽" (αἴ. τηϊά, παραμολοῦ- 
μαι. ΤῊΘ ἴοσιη βλώσκω, ἱπβίθαα οὗ Ὀοΐπς δὴ οτὶ σίπδὶ ργθβθηΐ, νγ88 

οοπδβίτγασίοα Ὡροῦ ἔμολον, μόλω, {Π|6 Ἰαῖῖοτ, ὈΥ̓͂ ἰΓαπβροβίτἰοη, Ὀθοοτ- 

ἰησ μλόω. ΑΒ, ΒΟΥΘΥΘΥ, {ῃ6 σΟΠΟΌΓΓΘΠΟΘ οὗ μλ νγὰβ οἴξιηβίνθ ἰο 
ΘΌΡΠΟΗΥ, ἴΠ6 μ' νὰ8 ομαησθά ἴο β, ἀπά μλόω {8 ὑὈθοδῖηθ βλόω, 

ΒΊΟΝ ἴῃ 115. ΤΌΤΠ, ὈΥ̓͂ ἃ ὙΘΤΥ͂ ΘΟΠΊΠΊΟΠ ΡΓΟΟΘ88 Οὗ δχιθηβίοῃ, νγὰ8 

βίσγθησιῃθποά ἱπίο βλώσκω. ὅ0 {Π6 ροτγίδοϊ νγἃ8 Οὐ σΊ ΠΔΕΥ μέμλωκα, 

ἔγοῖη ΜΒ ἢ, ὈΥ 1Ππ6 ἰηβουίίοπ οἵ β Ὀοίνγθοπ 6 ὑνῖὸο ᾿ἰᾳυ 48, ἅΤΟ86 

μέμθλωκα. (Καλπεν, ᾧ 179.---- Βιεξίπιαπνι, ὁ 114.) 

᾿Ἐξεσάωσεν, 8 5Βἰηρσ. 1 δοΥ. ἰηαίο. δοῖ. οὗ ἐκσαόω, ἂἃη Ἐρία 
1χνῈ 12. οτίη οὗ ἐκσώζω, “10 8ατε,᾽) “0 ὑγίηρ οἱἹ δαΐε ;," Γαϊ. ἐκσα- 

ὥσω: 1 8δοΥ. ἐξεσάωσα. 

Θανέεσθαι, Γαΐ. τη, τηϊά, οὗὁἩϑνήσκω, Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐο ἴῸΥ ϑανεῖσθαι. 

Φύλοπιν, ἀοου8. Βίπρ. οἵ φύλοπες, ἐδος, ἡ, "τε ἀΐπι οὕ δαεεϊς," 

ΤΑΝΕ 15. νι μὰς δαιεἰδιοτη,» “(ἠδ δας ἰι8ε!Γ;᾽ δρουβ. φυλόπιδα ἀῇὐὰ 
ῥύλοπιν, ἴῃ Ἰαϊίου οὐ νν Βίοἢ 15 1ῃ:6 σοτητηοῃ ΤΟΥ ἰπ ἩΟΙΠΘΥ, [ῃ6 ἴοΥ- 

[πΠ6Γ Ὀδὶπσ ΟΗΪΥ υϑοὰ ὈΥ πἰπη ΘΟ ΟΠΘ6 Οσοδβίοῃ, πδηοὶυ, ἰη Οά., χί.,. 

814. Ασδοοτάϊησ ἴο 106 σΓΔΙΏΤΩΔΥΆΉ8, ᾿ξ ἰβ ἀοτίνϑά ἔγτότη φῦλον, “ἃ 
Ῥεορίε, παίΐον, ἰγἰδε,᾽) πὰ ὄψ ἰῃ 1ῃ6 8Β6η80 οὗ βοή, “α ἰομά ογῳ" 

ΟΥ “ ἀϊη." 

Αἰνήν. Οοπβα Οἰοδδατῳ οα ὉΟῸΚ ἱ., δ52, 8. υ. Αἰνότατε. 

Ὄρσομεν, ἘΡὶο ἔοτιη, νυ βμογίθπθὰ τηοοά- ον], ΓῸΓ ὄρ- 

ἴαπε 16. σωμεν, 1 Ῥ]0Γ. 1 ΔΟΥ. 500]. δοί. οἵὁὨ ὄρνυμι, “ἰο εχοῖ!ε,,") “0 

ατοιι86 ;," ἴαϊ. ὄρσω: 1 δοΥ. ὦὧρσα. ΟὈΟπηραῖθ Οἰοσδατῳ οὐ ὕοοΚ ἐξ. 
250, 8. Ὁ. ὄρσεο. 

᾿Ἐπέμυξαν, 8. ΡΙΌΓ. 1 801. ἱπάϊο. δοί. οἵ ἐπιμύζω : (ωϊ. ξω. - 
ἴλχε 30. Β ριη ἐπέ δπὰ μύζω, “ἰο πιαζε (λδ Ξουπὰ μῦ, μῦ,᾽" ἄο. (Οδηῃ 
ΒΌΪ ποίθ ; ἃπᾷ δοϊῆρδῦθ 1η6 1δίϊπ πιμέϊγε, πιμββαγε, ττιβοίίαγε, δὰ 

1π6 ἘΠ ΡΊ 8} “' ἐο πιμέίεν.᾽ 

ἬἭσθην, 3 ἀσκὶ, πηροτῖ, ἱπάΐο. οὗ ἦμαι, “1 δἷε;)" ἱπιρογί, ἤμην, ἦσο, 
ἔστο, ἄο. Οὔβοσυθ δαὶ ἦμαι ἰ5, ἰπ ἴδοΐ, ἃ τοσυϊατ μροτίδοὶ, δηὰ ἤωην 
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Βοοῖ 4. 7ήπὸ 2ῶ0-38. 

ἃ ΥΟΡΌΪΑΥ Ρῥ]υροτίδοϊς ἔχοι ἕω, “1 5εαὶ,,) ἀπὰ 5σῃηϊ δβρθοί νει, 
ΏΘη 5 ΓΟΥΥ σοηβιΘγθᾶ, “1 παῦε δεθπ βεαϊεα, ΟΥ̓ Ῥίαοιἐ, ἀπ τατηδὶη 

, 80, ὦ. εἰ. "1 ςἐϊ,, ἀῃὰ “1 μαὰ δεεπ βεαίεά, οΥ ρίαοεά, ἀπ τϑιηαϊηθὰ 

80,᾽ «. 6.) ὁ] τοαϑ δἰξίῖπρ.᾽ 

Μεδέσθην, 8. ἀπ], ἱτηρογῇ. ᾿παϊσ. οὗ τηϊᾶα]6 ἀθροπθηΐ μέδομαι, ““ ἰο 

ἀευῖδε,᾽" ““ἰο ρίαη," ὅο. ; ἴαΐϊ. μεδήσομαι. Αὐρτηδηΐ νγαητίπσ. ΤῊΘ 
ζαΐαγθ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ 1]., 1Χ., 650 ; ΘΒ ΠΟΥ ἩΟΙΊΘΙ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ΟὨΪΥ ἔϊ6 

Ῥιδβθηΐ δηᾶ ἱτηρογίθοῖ. ΤΠ ἔρτῃ μήδομαι 15. ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ ΟΠ]Υ͂ 8Π 

Ιοπῃο ΟΠ6 ῸΥ μέδομαι. 

1κνῈ 32. ᾿Ακέων. ΟΟηΒΌ] ΟἸοδδατῳ οα ὈΟΟΚ 1., 612. 
Σκυζομένη, ῬΥαΒΘΠΐ ρδτίοῖρ]6, ποῖ. βίηρσ. ἔδθιῃ. οἵ {π6 ἀθ- 

5 με Ἀν. Ροπϑηΐ σκύζομαι, ““ἰο δὲ ᾿ποοηδεῖ ΟΥ̓Δ τυτοίς ὙΠ ΟΠ6." 
ἈΠ δοῖϊνθ σκύζω ΟΟΟΌΥΒ ΟΠ]Υ͂ ἴῃ ἴΠ6 στασητηδυίδηβ. ὕ5ΌΔΙΥ ἀστνθα 

ἔγοιη κύων, ἀπά 50, [ΓΕ], κ κνύζάομαι, “ἐο 5παγὶ.᾽" 

Ἤιρει (ρει), 8 βίην. ᾿τηροσῖ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗἁὨ αἱρέω, ““ἐο ἐακε,᾽") “ἰο 
αζε Ῥοδϑεβϑίοπ οὐ," ἄχεα. ; ζαΐῖ. αἱρήσω : Ῥοτίῆ. ἥρηκα : ἢ δ0γ. εἷλον, ῶα 

Ἔχαδε, 8 5ίησ. 2. 801. δοῖ. οὗ χανδάνω, “ἰο λοι," “10 ἑαζε 

᾿αμε θά. ἐπ, “ἰο σοπίαϊη," ὅτ. : Ταΐ. χείσομαε : ἃ Ῥοτῖ. ΤΠ Ργθβθηΐ 
Βιρηϊδοαίίοη κέχανδα : Ὧ ἃ 01. ἔχαδον. ΤῊΪ8 νΘΙῸ 15 Ἰβησι μηδ [τΌΤα 
186 τοοΐ ΧΑΔ-, δηᾶ 15 ακίη ἰοὸ χαένω ἃπὰ χάσκω, “ἰο σαρε.᾽" 

“ἽἍλιον, δοοῦ5. βίησ. τηᾶ56. οὗ ἅλιος, α, ον, “ {πιϊὲ1688. 

ἴαμα 36. Ασοοτγάϊηρ ἴο 5Ο0ΠΊ6, ἰΐ 15 1Π6 5ᾶτηθ τνοσγὰ συ] ἢ ἅλεος, “ὁ 
ΟΥ̓ “ δεϊοησΊΉΡ ἰο ἐλὲ 8εα,᾽ ἀῃᾷ 50, Β ΓΙΟΥ͂, “κε ἐἶε 5εα,᾽ " {ατὲλ685,᾽ 
 φιδεῖες5," ὅσ. ; Ὀυΐ {15 15 ἴοο δὺς 018] ΓῸΥ 50 ΘΔΙΥ ἃ ὑοτα : δο- 

οοτάϊπρ το ΟἴΠ6Υ5, ακίη ἴο ἄλη, “ Ἰσαπάετγίηρ ;)) ἠλεός, “αδίγαν ;᾽ ἠλίθ- 

ιος, “1416, «« ἐγιβῆίηρ,᾽" “ ναῖπ," ὅζο. 

᾿Ατέλεστον, Δοου5. δίηρ. Ιῆδ50. οὗ ἀτέλεστος, ον, ““τοιἱποιιὲ ἐπά,᾽" 

“ἐ Ἰποροπιρίείε,," “αὐϊίποιιὲ εἰεοὶ.᾽.--- ΕὙότη. ἀ, Ῥτῖο.γ ἀπ τελέω, ““ἐο ὑτὶηρ 
αδοιι!,᾽ “0 σοπιρίεἰε.᾽ 

Ἱδρῶ, δΔοοῦ5. βίηρ. οὗ ἱδρώς, ὥτος, ὁ, “δισεαὶ." ὈΟοπβυὶῖ 
1χνὲ 27. ς 

ποίθ. 

Καμέτην, ἴοΥ ἐκαμέτην, ἀυρτηδηὶ νγαηίϊησ, 8 ἀυ8], ὦ Δ0γ. Ἰηάϊς. δοί. 
οὗ κάμνω, “ ἐο ἰαδοιιτ." ΟὈτΏρΑΤΘ ΟἸοσδατῳ οἡ ὈΟΟΚ 1ϊ., 101. 

Ἔρδε, ῷ 5ἴηρ. ΡΥΓ65. ρου. οὗ ἔρδω. ΟΟμΊρΡΑΓΘ Οοςβατῃ οἱ 
ἴανε 39. ΌΟΟΚ 1., 318. 

Ῥέζουσιν, 8 Ῥἰυγ. ΡΓ65. ἱπάϊο. δαί. οὗ  ῥέζω, ““ἐο ἐο,) ἄς 

ἴαπε 81. ΟοΙρᾶγα Οἰοσδατῳ ου ὈΟΟΚ ἱ., 147. 
᾿Ασπερχές, ἀοου5. βίηρ. πουΐ., οὗἩ ἀσπερχής, “ μποεαδίης,᾽" ἱΔΚΘη 85 

ἂῃ δαγνοχῦ ; ““τιποεαδίπρὶν."-πετοτη ἀ, ΘΌρμοηῖο, ἃπὰ σπέρχω, “ὁ ἰο ξρι 

ἐπ ταρὶὰ πιοίτοτι,,) “0 πΥρε οπ,᾽" χα. ν 

1κνε 33. ᾿Εὐκτίμενον, ἃσοι8. βίηρ. ποαΐ. οὗ ἐυκτέμενος, ἡ, ον, “ τοε.} 
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Βοος 4. 1ήηε 388-46, 
δπεεὶι,. “ἐψὶπρ' δεαιιεϊ εἰ ,᾽) πιὰ 8130, “ τοεἰ!-ἐπλαδίεεὰ,," “ Ῥορμίοιια."-- 
Βγομ εὖ πᾷ κτίζω, ““ἐο δε α,᾽) “1ο Γοιπά,᾽" “το Ῥεορίε," ἄας. 

Πύλας, δου. ΡΙυΓ. οἵ πύλη, ης, ἡ, “ἃ ψαϊε."" ῬοΙῖϊ ἴγ8ς68 8η δηδ)- 

ΟὟ Ὀθίννθθη {[|8 νγογὰ δηὰ 1ῃ6 ϑαπβογίξ ρῶγ, “ ἐο Αἰ." 
ἴλνε 85. ᾿Ὡμόν, δου. βίης. τηᾶ5ο. οὔ ὠμός, ἥ, ὄν, ““ταιο." 
Βεύϑρώθοις, ὦ βῖηφ. ΡΓ68. ορι. δοὶ. οὗ 16 νου βεδρώθω, ἃ ρορδιίο ἴογπι 

ΤΟΥ βιθρώσκω, “ ἰο εαἰ,᾽ “10 ἀευοιγ." Ιῃ τη 8 νϑγὸ 1}}6 βίθι, οὐ τοοῖ 
ΒΡΟΩ, ἰ5 ἰοτιηθά ἴῃ -ϑω, ΚΘ κνάω, κνήθω, ἀλέω, ἀλήθω, ἀπὰ 1Ππ6 τὸ- 

ἀυρ!!οαϊίοη ἰ8 ργθῆχϑα ἴο ἱπογθᾶβθ 1ῃ6 ἴὍΤΟΘ οὗ 16 ννογὰ, 88 ἴῃ τί- 

τραίνω, ἴτοτῃ τράω ; τιτράω ἃῃπὰ τετρεμαίνω, ἴτοπι τρέω. Ιὲ ἰ8 αἷτο- 
ΒΘΊΠΘΥ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ ἴο τἸη8Κ6 βεύρώθοις, ἃ8 Βοιη6 40, ἃ ρΡοτίοοϊ ορίδεῖνα. 

(Βωέίηιαπη, ἵττερ. Ῥετγὺδ, Ὁ. 41, εἄ. ΕἸδλίακε.) ᾿ 

᾿Εξακέσαιο, ἃ Βῖησ. 1 8Δ0γ. ορί. οὗ [8 τηϊ 6 ἀδροπθηΐ ἐξα- 

ἴμπε 86. κέομαι, “0 οτε,᾽" “10 ἀρρεαδε 3, 1αϊ. ἔσομαι. ἼΤῊΘ δοίΐνθ 
τοΐοδθ 18 ΟὨΪΥ υβθα ἴῃ Ἰαῖου ὙὙΥὶ [6 Γ5. 

Ἔρξον, Ὁ 5'ης. 1 ΔΟΥ. ΠΡΘΓ. δοῖ. οἵ ἔρδω, “ἰο ἀο.,") Οοχ- 

ἴἀνε 57. ΡᾶΓΘ ΟἸἰοσδατῳ οἱ ὈΟΟΚ ὶ., 315. 

Νεῖκος, ποῃῃ. βίη. οἵ νεῖκος, εος, τό, “ἀπ αἰἐεγοαίίοπ,᾽" “α φιαγτεῖ,᾽" 

ἜἜρισμα, ποτη. 5βἰηρσ. οὗ ἔρισμα, ατος, τό, "α δοιιγεε οὗ ἐοη- 
ἴμινε 88. επείοπ,» “«(λαὶ ιολϊοῖ, ἴα φἰτίοεπ [οτ." --- Ῥτοτὰ ἐρίζω, “(ὃ 
φἰτίσε,,"" “ἰο σοπίεπα.᾽ 

[᾿νε 40. Μεμαώς. Οοπδυὶὶ ΟἸοσβαγῳ οἡ ὉΟῸΚ ὶ., 690, 4. υ. μεμαῶτα. 

᾿Ἐγγεγάασιν, 8. Ρἷαγ. ροσῖϊς, πὰ Θβρϑοίδ!ν Ἐρὶς ρογίθος οὗ 
ἴανᾷ 41. γίγνομαι, “ἰο δε δοτη ἵη," “ἰο ἔσε ἐπ." Οὔβοινθ {δαὶ 
γέγαα 15 Τοτιηθα ἔγτοτη γάω, ἂἃπ ΟὐδοΙΘίΘ ργϑβθηΐ, Ὁ. νη ϊσὴ γέγνομαι 
15 διῃρὶοΥδά. 

Διατρίθειν, ργ65. ἱπῆ, δοί. οἵ διατρίδω, “ἰο τεϊατὰ :᾽" Ταΐ, 
ἴανε 42. ρω,--Ῥτοπὶ διά δηὰ τρίδω, “0 τιν" Οὔϑογνθ {μὲ διά- 
τρίδω ῬΥΟΡΘΙΙΥ͂ ΠηΘ8Π5, “ἐο τι δείιοεεη᾽ ΟΥ “ ἀραϊπδί, τιιῦ αιραν, δοπι- 
δηηιε," ἄς. 

᾿ἘἘᾶσαι, 1 80Υ. ἱπΐ. δοῖ. οὗ ἑάω, ““ἐο ρεγτηῖξ,᾽" “ἐο ἰεὶ,᾽" “το ἰεατε 
ἀΐοηπε :᾿ ἴαξ. σω : Ῥατΐ. εἴακα : 1 80Ύ. εἴασα. 

᾽Αστερόεντι, δῖ. βίησ. πιᾶ56. οὐ ἀστερόεις, ἐεσσα, εν, " δἰαττει," 

ἴανε 44. ἡ βίαττῃ.""--ΕἼοπι ἀστήρ, “ α δίατ." 
Πόληες, Ἐρίς δηὰ [οηἰς [ῸΓ πόλεις, ποτῶ. ΡΥ. οἵ πόλιες, “ἃ 

ἴμπε 45. εἰξῳ :᾽ σεῦ. εως ἀπὰ εος, ἡ : Ερὶο δπὰ [οηἷο 56π. πόληος ; 
ἀαϊ. πόληϊ, ἄς. ΑΠΟΙΠΟΥ Ιοηΐς σοηϊεῖνο 8 πόλιος, νυ» ἰσὰ ἰ8. 1ἴπ8- 
ν 56 ἐουηὰ ἴῃ Πογτῖίο. 

Τάων, Ἐρὶς δπὰ Ιοηἷς σϑῃ. ὈΙΌΥ. ἔδτη. οἱ᾽ ὁ, ἡ, τό, ἴογ των. 
ἴμνε 46. αἰ ἃς αἴβο οδ!!θὰ ἃ Ῥοτίο πὰ “ΕΠ οἰὶο ἕοιτω, δυξ τ τῶοτθ 
οοτηποῃ Πογὶσ ἔοσπι ἰ8 τᾶν. 

Οο9ο 

Β΄ 
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Βοοῖ 4. Τ1άπε 46--59. 
Τιέσκετο, ἘΡὶς δηὰ Ιοπὶο ἰἰογαΐν ᾿τηροσίδοξ ἱπά. ρᾶ585. 8 βίηρ. [0Υ 

ἐτίετο, ἴγοτη τίω, “ἰο ἐδέδεηι,"" ““ἰο ποποιτ : [αϊ. τίσω. Νοῖ ἴο δ6 

δοηίουπασα ν] τίνω, ὙΥΒΙΟἢ ΤΠΘΥΘΙΥ͂ ΤΏΘ8Δη8 ““ἐο ραν α ῬτΊοε.᾽" 
᾿Εὐμμελέω, Ἐ!ρὶο ἀπά Ιοηῖο ἴογ ἐδμμελίου, σ6ῃ. 5ίηρ. οὗ ἐὺμ- 

ἴσπε 4. μελίης, οὐ, ὁ, " Ἑοοὰ αἱ ἐδε αϑδἰεπ-μαπαάϊεά 5ρ}εατ.""--- ΕἼΟπι 
εὖ ἀηὰ μελέα, “ἦε αϑἰι-ἰίγεε. Οομβυϊ ποΐβ. 

ΔΛοιθῆς, σθῃ. 5ίηρ. οὗἉ λοιδή, ἧς, ἡ, ““α Ῥοιιτίηπρ ;" ἴῃ ἃ Τα]}- 

ἵκινε 49. διοὰβ '586η56, “α αϊϊοη.᾽"---ΕἸΟΙῚ λεέδω, ““ἐο ῬΟΏΤ οἱὶ,᾽" 

“ἐο πιαΐε α ἰἐδαΐϊϊοη.᾽" τ 

Κνίσης, 56ῃ. Βίησ. οἵ κνίση, ης, ἣ, “δε βαυοιτ οὗ βαογίβοε.᾽) Οὐοτη- 

ΡΆΓΘ Οἰοσβατῃ οἡ ὈΟΟΚ Ὶ., 66. 
ΔΛάχομεν, ἘρΙο ἃπᾶ ΙΟΠΙΟ [ῸΓ ἐλάχομεν, 1 Ρἷαγ. ῷ Δοτ. ἱπά. δοΐ. οὗ 

λαγχάνω, ““ἐο οδίαϊπι ὃν ἰοἱ,᾽" ““ἰο ἰατε αεδὶσπεά ἐο οπὲ ὃψ ἰοὶ :" Ταΐ. 
λήξομαι:: μετ. εἴληχα: 2. 80Υ. ἔλαχον.---Ἰ,Θησιῃθηθα ἔτοιῃ {Π6 τοοὶ 
ΛΑΧ. 

"Ἄργος, εος, τό, “ΑΥ̓ΡῸ5," 106 ἸαΐΘΥ οδρ 8] οὗ ΑΥρο] 5, ἴῃ 

ἵπκα δ8. ἴῃ6 ῬΘΙΟΡΟΠΠΒΒΕ8, (Πη6 ΘΆΤΠΘΥ οη6 μανὶησ θθθη Μγοεπδ. 

ΠῚ ψ885 βίϊπαΐθ οπ 1π6 ΕΪνΘΥ [πδοῆπ8, δπα οὗ Ῥεϊαβρίο οτὶ βίη. 
Σπάρτη, ης, ἧ, ““ ρατία,᾽"" [06 σαρίὶΐζ8] οὗ 1,δοοπία, οα ἴῃ6 ΕΪΥΘΥ 

Ἐπιτοΐδ8. 

Μυκήνη, ης, ἧ, “Μγοεηα," ἴῃ8 ΘΑ ΘΓ σαρ᾿ΐ8] οὗ ΑΥ̓ΡΟΙ] 5, πᾶ 1Π8 

γϑϑίάθποθ οὗ ἴη6 Ῥεϊορίἀεβθ. [Ιΐ ΑΥ̓͂ ἴῃ ἃ πουίῃθαβίθσῃ ἀϊγθοΐίοη 
ἴτγοιῃ Ατὐροβ. Μγοθπξ νγὰβ ἀθβίγσγογθα ὈΥ̓͂ 1ῃ6 ρθορὶβ οἵ ΑΤρΌβ. 

ἨοΙΏΘΥ 0565 θοίῃ Μυκήνη ἀπα Μυκῆναι, θὰ τη 5} [16 ἸαἰΈΘΥ, νυ ΠΙΟἢ 

ΡΓΘΥ 4115 αἰβὸ ἴῃ Αἴίϊο. Ἠδθποθ 1Π6 ΤΙΏΟΤΘ. 508] 1,δ1ϊ]π ΤΌτη οὗ 1Π6 

ΠΔΠῚΘ 5 γεοοπα, ὨΘτΘα5 Μυκήνη ΜΟΙ] ΡΓΟΡΘΙΥ͂ 06 ἤἥψεεπε. 

Διαπέρσαι, 1 ΔοΎ. ἰηξ. δοῖ. οὗ διαπέρθω, “' ἐο ἀοδίτον :᾽" [αΐῖ. 
να δ Ε. δω: Ὁ 8ΟΓ. διέπραθον. ΤῊῺΘ 1 8Δ0Τ. διέπερσα 15 1655 ἴτ6- 
ἐπθηΐ.---ΕἼ ΟΊ διά ἃπὰ πέρθω, ““ ἐο ἀεδέτου."" ΄ 

᾿Απέχθωνται, 8 ῬΙαγ. 2 8Δ0γ. 5Ξυδ]. οὗἨ 1π6 τη 416 ἀθροπθὴῆΐ ἀπεχθάν- 

»μαι, “10 δὲ παϊεξεϊ :᾽ Ταΐϊ. ἀπεχθήσομαι : ῶ ἃοτ. ἀπηχθόμην. 
Μεγαίρω, 1 5ἰηρσ. ΡΓ65. ἱπ4. δοῖ. οὗἁ μεγαίρω, 5.ΓἹ ΟΕ], ““ ἐο 

ἴαπα δέ. ἰοοῖς οἡ α ἐἰηρ᾽ α8 στεαΐ, ΟΥ̓́οο φτεαὲ ;" ΜΏΘΠΟΒΘ 6 δσοὲ 1ῃ8 
ΠΟΙΪΟΠΒ ΟὗὨ ἐϊ1-τοῖϊἱ ΟΥἩ επῦψ, ὙἹὨ]Οἢ. Βοοπ θΘΟΔΠΊ6 δἰδο δά ἰο 1ξ : ἢΘη06, 
“9ο ρτιᾶρε᾽" ἃ ἰμϊησ ἴο ἃποίῃου, ἃ5 ἴ00 στϑαΐ [ὉΓ Πῖτα : ἔαΐ. μεγαρῶ : 
1 δοΙ. ἐμέγηρα.----ΕἼΌΤΩ μέγας, ““φτεαΐ." 

Εἰῶ, 1 βίησ. ργθ8. ἰη4. δοῖ. οὗ εἰάω, εἰῶ, Ἐρὶο ἀπᾷ Ιοπὶο ΤῸΥ 
ἴκνε δδ. ἐάω, ἐῶ, ““ἐο ρετγηιὶὶ,᾽) ““ἰο αἰϊοιο.᾽" 

᾿Ανύω, 1 5Βῖησ. ΡὑΤ68. ἰπἃ. δοῖ. οὗ ἀνύω, “ἐο εἴἶεοὶ,," ““ἰο ἀο- 
ἴακε δθ. εοπιρ 5], “ἐο ραῖηπ :᾽" [αΐ. ὕσω : Ῥοτί. ἤνυκα. 

1ινε ὅ9. Πρεσϑυτάτην, 06. βίην. ἔδτη. οὗὨ πρεσθύτατος, ἡ, ον», “ ἐη- 
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Βοος 4. Ζήηε 59.-19. 
(ἐἰεὰ ἰο τεῳ βτεαὶ τεϑρεοί." (Οὐοπβοὶς ποθ.) βυρουίδιϊνο ἀθστοθ 
οἱ πρέσϑυς, οοτηραγαῖϊνθ πρεσθύτερος. 

Τέκετο, 8 βἰηρ. 2 800. ἱπά. πιά, ννυδηϊξίηρσ δυρτηθηῖ, δπὰ Εἰρὶς δὰ 
Ιοηΐς [ῸΓ ἐτέκετο, ἔγοιη τίκτω. Οὐπιραγθ Θἰοσδατῃ οὐ ὕοοΚ ὶ., 86. 

᾿Αγκυλομήτης. ΟὐπδΒυ]: Οἰοδϑατῳ οἡ ὕὑοοκ ἱ., 205, 
Παράκοιτις, ιος, ἡ, δοοῦ8. ἐν, ΓΘ 6 ἵόττ οὗ παρακοίτης, 

“ἰα εοἱε."--τοπι παρά ἀπά κοίτη, “ α σοιιοὴι." 
Ὑποείξομεν, Ἐ!ρὶς [ὉΓ ὑποείξωμεν, ἴ6 τηοοὰ γοννοὶ δοίη 

ἴανε 63. Βιογίθπθα : 1 Ρ]ΌΓ. 1 80Υ. βυδ[). δοῖ. οἵ ὑποείκω, Ερὶσ δηά 
Ιοῃὶς ἴῸΓ ὑπείκω, “ἰο τεξῖτε,," “ἰο τοἱιλάταιν,," ἀπὰ δηοθ, συγαιν ον, 

“εἰ ὼἐρ ψιεια,.") “το ρἴσε ἂρ: ἴαϊ. ξω : ἴγοιη ὑπό πὰ εἕκω, " ἐο ψίεἰά."" 
Ἔνψονται, 8 ρίατ. ἐαϊ. ἱπά. οΥ̓ [6 τηϊἀἀϊθ ἀθροηθηὶ ἔπομαιν 

ἴανε 68. ἰο [οἰϊοιυ :᾽ ἴαϊ. ἔψομαι : 2 δοΓ. ἑσπόμην. 

Ἐπιτεῖλαι, 1 δογ. ἰηΐ. δοῖ. οἵ ἐπειτέλλω, “ἐο ξοπιπιαπὰ :" 
ἔμπα θά. Γαΐ. ἐπιτελῶ: 1 8Δ0Υ. ἐπετεῖλα: μογί. ἐπιτέταλκα. --- ἘΥστα 
ἐπί δπὰ τέλλω, ἢ τοσατὰ ἰο ΒΊΟΝ Ἰαβῖ, ΘοηβοΣ Οἰοσβατῳ οα ὕΌΟΚ 

ἷ., 25. 

{τινε 60. 

Ὑπερκύδαντας, ΔοουΒ. Ρ]0Γ. Πηᾶ56. οἵ ὑπερκύδας, ἀντοῖ, 

ἴανε 66... ἐχεεεάϊηρ ἵπι ζαπιε,᾽" "' 7ατ- [απιεὰ.᾽"--- Ἴότα ὑπέρ ἀπὰ κῦδος, 
“ ἔαπιε,᾽" “τεηοιρη." ϑοῖηθ (4 Κ6 ὑπερκύδας ἴο ὑὕὉ6 ουπίγαοιοὰ ἴτοτα 

ὑπερκυδήεις, ὑπερκυδῇς, Ὠοτὶα ὑπερκύδας, αντος, Ὀὰϊ 16 106 δοσεπὶ 

Βιουϊά ὃὈ6 ὑπερκυδᾶντα, ὑπερκυδᾶντας, ἴογ ΜΏΪΟΝ {ΠΘΙΘ ἰβ πὸ δὺ- 
{ΠΟΥΤΙΥ. 

ΓΆρξωσι, 8. Ρ]ΌΤ. 1 Δ0Γ. 500]. δοῖ. οὗ ἄρχω, “ἐο δερίη,᾽" ἄα.: 

ἧμκε 67. κι, ξω : 1 ΔΟΥ. ἦρξα. 
Δηλήσασθαι, 1 8ο0γ. ἰηΐ, οὗ 186 τηϊάά]6 ἀθροηθηΐ δηλέομαι, “0 ἐπ- 

λιτε," ἄα. : ἴαϊ. δηλήσομαι : 1 δογ. ἐδηλησάμην. 
Ναύτῃσι, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοπῖο (ῸΓ ναύταις, ἀδῖ. μα γ. οὗ ναύτης, 

{ινε 6. ου, ὁ, ““α δεαπιατι." -- Ἴότη ναῦς, “α εἰ." 
Σπινθῆρες, ποτῃ. ΡΙΌΓ. οὗ σπινθήρ, ἦρος, ὁ, “α Σραγὶ." ΤῺῈΘ 

ἴτε ὙΊ. οἷά ΖΞ" οΙ᾽α ἴοττι Δρρθαγβ ἴο ἢᾶνθ ὕὈθθη σκένθηρ, »υῖτἣ 100 
ϑ081 βυϊδιϊξυϊίοη οὗἉ κ ΤῸ π᾿; δπὰ ὑυὴτἢ 1815. ὙὙΘ ΤΩΔΥ ΘΟΙΏΡΑΓΘ [89 

1,αἴϊπ βοϊπεϊϊα. 
Ἵενται, 8 ρίαγ. Ργ68. ἰῃ. ΡΆ58. οἵ ζημί, “ ἰο δεπὰ :᾽" Ταϊ. ἥσω : ῥοτί. 

εἶκα. 
1πνε 8. Εἰκυῖα. Οοπϑαὲ ΟἸοσσατῳ οα ὈΟῸΚ ἰϊ., 386, 
Ἤξεν, 8 βίηρ. 1 80Γ. ἱπά. δοῖ, οἵ ἀΐσσω, ““1ο τιδὴ 2" Ταΐ, ἀΐξω: 

1 ἃογ. ἠῖξα. ΤῊ Αἰτίο ἴοττη ἰβ ἄσσω, οΥ ἄττω: ἴαϊ, ἄξω: 1 807. 

ᾧξα. 
Ἔθορε, 8 5ἰπρ. 2. 80. ἱπά. δοί. οὔ ϑρώσκω, “το ἱεαρ 1." ἴαξ. 

ἴανε 79. ρροῦμαι - 3 80. ἔθορον.---1,οπριμοηθὰ ἵτοπὶ ἃ τοοῖ ΘΟΡ- 
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Βοοῖ 4. Ζήπε 84-101. 

Ταμίης, Ἐρὶς 8πᾶ ΙΟοηῖς ΤῸΓ ταμίας, οὐ, ὁ, ““α ἀϊερεηδεν."".-- 

ἰαπε 8ά- ἘΠΙΠΘΙ ἴτοια τέμνω, τυμ-εῖν, ““οπέ τοῆο οἰ (ΟΥ εαοσὰ ἠὲδϑ 
5 ατε,," ΟΥ δκίπ ἰο {Π6 Τιαΐϊπ ἄατε, δαίω. (Οὐοτηραγα Ροΐϊ, Εἰψηιοὶ. 

Ἑογξεῖ., 1., 186.) ᾿ 

Κατεδύσετο. ΟὈΟΠΒΌ Οἰοδδατῃ οἡ ὈΟΟΙ ἴἰ|., 328, δπὰ 
ἴαπα 86. 0 Κ 1., 4328. 

Διζημένη, ποτ. 5ίηρ. ἴδῃ. οὗ διζήμενος, ἡ, ον, ῬΥ65. ρΡατί. οὗ 

ἴμνε 88. {π6 ἀδροπαηΐ σϑυὺ δίζημαι, ““ἐο 5εεἶς ἔοτ,᾽" ὅζα. 

1χνε 90. Ἑσταότα. ΟὈΟΠΒΌΠ Οἰοδδατῳ οα ὈΟΟΪΚ 1]., 170. 

στίχες. ΟὐΙρΑΤΘ ΟἸοσδατῳ οἵν ὈΟΟΚ 11]., 118. 

᾿Επιπροέμεν, ἘΡΙΘ δῃηᾶ ΙΟηΐο ΤῸΥ ἐπιπροεῖναι,  ΔΟΥΤ. [ΠΏ]. 

δοῖ. οὗ ἐπιπροΐημι. 
Ἶόν, δοσυβ. βίησ. οὗ ἰός, οὔ, ὁ, ““απὶ αΥΤοιο." Ιῃ ΡυΓΑ], τὰ ἰά.-τ 

ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἔτοιῃ ἰέναι, ἴ-τε. 

ἤΆροιο,  51ηδ. 2 80Υ. ορΐ. τηϊά. οἵ αἴρω, ““ἐο {{{ὲ ἡ ;" ἴπ 

ὅγε 9Ρ. {Π6 τηϊά 6, ““ ἐο {|| π|ρ ἔοΥ οπε᾿5 βεἰζ,᾽") “"ἰο ραῖπ,," “ἰο τοῖπ :Ἶ: 
[ιΐ. ἀρῶ: Ῥοτῖ. ἧρκα 1 80Υ. ἦρα: 1 80Υ. τηϊά. ἠράμην : ῷ ΔΟΥ. τηϊᾶ. ἡ 
ἠρόμην. ἨΟΙΊΘΥ 0565 ἴΠ6 δογίβίβ ἠράμην δἀηἃ ἠρόμην ᾿πα!ἸΒογίτηϊ- 
ΠΔΙΘΙΥ͂ ἰπ [6 ἱπάϊ!σαῖῖν : ἴῃ 1Π6. ΟΙΘΥ τηοοᾶβ ἢ6 ΘιηρΙοΥ5 {Π6 Ἰαίίου 

οὔἶγ. ΤῊ Αἰτῖο ροδθίβ πᾶν ἠράμην Δ10Π6 85 8η ἱπᾶϊςαϊϊνο, σἰνίπρ ἃ 

ΡΓΘίδγθ μο8 ἴ0 1ῃ6 ΟἾΠΘΓ Π]0065 οΟὗἉ 1ῃ8 5Δ1η6 ἴοτπῃ ν ἢ ἃ, θυΐ ταβοτί- 

ἴῃ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΠΥ͂ ἴο {Π058 οὗ ἀρόμην ΠΘη ἃ 185 Τααυϊγοα ΤῸ 1Π6 τη6- 

{Γ6. Ῥ͵ΙΟΒ6 νΥ 6 Γ5 δοκηποιυ]θᾶσθ ἠράμην ΟΠΙΥ, ν] ἢ 115 ΤΟΥτη5. 

Πάμπρωτα, δοοῦδβ. ΡΪαγ. πρυξ. οὗ πάμπρωτος, ἴΔ ΚΘ 85 δῇ 
τὰν οὐ. δαἀνογῦ, “ἤτοι οἔ αἰϊ.""--- ΕὙοτῃ πᾶς ἃπὰ πρῶτος. 

᾿Αγλαά. Οοπβυὶξ Οἰοσδατῳ τι θΟΟΚ ἱ., 38. 
Δμηθέντα, ἀοου8. 5ἰηρ. 1 Δ0Υ. ρΡατί. ρᾶββ. οὗ δαμάω, “ἐσ 

Ταπα Ὁ’. διιδάτιε,᾽) “0 ΟὐεΥΡΟΊσΕΥ :᾽ ζυϊ. σω: ρΡεγί. δέδμηκα : 1 ΔΟΥ. 
ἐδάμασα : 1 ΔΟΥ. Ρ455. ἐδμήθην. ΟὈΟΙΏΡ2ΓΘ 1Π6 ϑΘαπβοσὶξ ἄαπι, “ἴο 6 

ἴδτηθ," 1Π6 Τιαἰΐϊη ἀοπι-ατε, ἴῃ 6 ἘΠ 5] ]5ἢ ἐάαπιε, 16 ΟΕἝΥμηδπ σξαΐπι. 

Ηδποθ, ρθυ Δ Ρ5, Α]5ὸ ἀαπιπατε, ἀατππάτα, ἀπ ζημία. 

᾿Αλεγεινῆς, σ6ῃ. δίηρ. ἔδτῃ. οὗ ἀλεγεινός, ἤ, ὄν, ““ πιοιιτηπεϊ,᾽" “ 5αἀ.᾽" 

-- Γσοῖη ἀλέγω, “ἐο ἰγοιιδὶς οπδ᾽5 δεῖ Γ,᾽) ““ἰο κατε α ξατε.᾽" 

᾿Οΐστευσον, 1 ΔΟΥ͂. ἱπΊραγ. δοῖ. οὗ ὀϊστεύω, “10 ἀϊδεπατρε 
ἴακε 100. απ αγτοιῖῦ αἱ οπε.᾽"--- ΥΟτὴ ὀϊστός, “απ αγτοιρ.᾽ 

Κυδαλίμοιο, Ἐρὶα ἀηὰ Ιοπῖς ἴῸΥ κυδαλέμου, σοη. 5ίηρ. τηᾶβα. οὗ 
κυδάλιμος, ον, ““Τεποισπειῖ,,) ““ σἱοτίοιι5.᾽" ---- ΕὙοΙῚ κῦδος, ““τεποιοη," 
« φίοτῳ." 

[τὴς 10]. 

[:1.}..:} 

11 94. 

Λυκηγενέϊ, ἘΡὶο ἀηὰ Ιοηΐς ἴῸΓ Λυκηγενεῖ, ἀδΐ. Ξἰησ. τηᾶ86. 
οὗ Λυκηγευής, ἔος, ΘΟΠΊΓ. οὖς, “ Πγεῖαη- δοτη." ΟὐΟπΒὺΝ 
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5 βοοκ 4. 1ήπε 101--110. 
Κλυτοτόξῳ, ἀδι. 5Βἰηβ. πιᾶ8.. ΟΥ̓ κλυτότοξος, ον, “' (απιοιισ (ον (ἦε 

ῥοιο,᾽" “τεποισπε( ἀτολεγ.""--- ΕΎΌτα κλυτός, “ (απιοιι5,᾽) ἀπά τόξον, "ἃ 

ὀοιυ." 

ἜΒΡΕΞΕΝ Πρωτογόνων, 56ῃ. ΡΪΌΥ. πιᾶ86, οἵ πρωτόγονος, ον, “ ͵ εῖ- 
᾿ δοτη."--- ΟΠ πρῶτος δηὰ γόνος, “ οὔερτίηρ."--- Οὔξοσνθ 

1Π6 ἀἰθτοποθ οἵ πιθδηΐηρ οσσαβίοπθα ΟΥ̓ οὔδησθ οὐ δοοϑηϊυδίίοι 

Ὀθίνγθθη πρωτόγονους, “βγδι-δοτη,,"" ἃπιὰ πρωτογόνος, “" τσίηρ 7οτιὰ 
υϑι." 

Ι, ΓἌφρονι, ἀαΐ. βίηρ. οὗ ἄφρων, ονος, “ [οοἰ δλ,,") “ φεησεῖεαα." 
1χνε 104. -Ε ἘΣ, ΚΣ 

ΤΟΙ ἀ, ργὶν., ἃπὰ φρήν, “ πιϊπὰ. 
᾿Ἐσύλα, 8 5ἰηρ. ᾿τηροτῇ, ἰηὰ. δοῖ. οἵ συλάω, “ἰο εἰτίρ οὔ," 
“ἐ1ο ἰαζε,᾽) ἄτα. : 1. ἥσω. 

᾿Εὔξοον, ἀσου8. βίηρ. πραΐ. οἵ ἐύξοος, ον, Ἐρὶο δηὰ Ιοηΐο [ῸΓ εὔξοος, 

ον, ““τοεἰἰ- μοἰἐδλεά.᾽" -- ΕἼοπι εὖ ἀπά ξέω, ““1ο ροϊϊδἠ.᾽" 

Ἰξάλου, σοῃ. βίη. πηᾶ8ο. οὗ ἔξαλος, ον, ἃπ δορί θὲ οὐ 186 υυῇ]ὰ 

Βοδῖ, ΟΥὙ Οῃδτηοἶβ, ἀπ δχρὶαἰπθᾶ 85 θαυϊναϊθηΐὶ ἰὸ πηδητικός, ὁρμη: 
τικός, ““δομπάϊηρ,᾽" “' δρτίπρίηρ," “ ἀατίϊπσ," πὰ ὑβυδιν ἀοτίνος 

ἔτοτη ἀΐσσω, 8ἃ5 ἴἴ ἀΐξαλος. 

Προδοκῇσιν, Ἐξρία δηᾶ Ιοῃΐὶο ΤῸΓ προδοκαῖς, ἀδῖ. ΡΙΌΥ, οἵ 
προδοκή, ἧς, ἡ, “ α ρίαοε τοίϊετε οπε ἰΐε8 ἴπ ιοαῖ!."".-- ΕΤοτὴ πρό 

δηὰ δοκάω, “ο ἰϊε ἴπι τσαἱξ [οτ."" 

Βεδλήκει, Ἐρὶσ δηὰ Ιοηὶς ἴον ἐδεδλήκει, 16 δυριηθηὲ ὃ6- 

ἴακε 108. ἱῃς ἀτορροὰ ; 8 5βίησ. ρῥυρογῖ. ἰπά. δοῖ. οὐ βάλλω, “ἐν 
ξίγι κε," “ἰο τοοιιπὰ 1 Ταϊ. βαλῶ : ρϑοτί. βέδληκα : ῥἱυροτί. ἐδεδλήκειν. 

Ἔμπεσε, ἘΡίο ἂπὰ Ιοηΐο [ῸΓ ἐνέπεσε, 8 Βἰηᾳ. 2 80. ἱπά. δαὶ. οἱ 

ἐμπίπτω, "10 {αἰΐ οπ ΟΥ̓ πα 1.) Ταϊ. ἐμπτώσω : ροτί. ἐμπέπτωκα : 2 ΔΟΓ 
ἐνέπεσον .----ὙΟΤΩ ἐν ἀπά πέπτω. 

Κέρα, ποτη. Ρ]ΌΓ. οὗ κέρας, 56. κέρατος, τό, “ α λον." --α 

ἴλνε 109. Ορβοῖνθ τπαὶ κέρα ἰΒ οοπίτϑοιθὰ ἴτοπὶ κέραα, ἀπὰ {παᾶὶ 
118 18 οοῃίγαοίθα ργΘν]ΟσΒΙΥ ἔγοτη κέρατα. ΑΒ τοραγὰβ 1ῃ6 τοοῖ οὗ 

1Π6 ννογά, ΘΟΙΏΡΔΓΘ {Π6 1διΐη σογπιε, ἘΗσῚ 5} ἄόγπ, ἩΘΌΓΘΥν χέτεέη, ἄσ. 

Ἑκκαιδεκάδωρα, ποτη. Ρ]0Γ. πουϊ. οὗ ἑκκαιδεκάδωρος, ον, “ εἰχίεεη 

Ῥαΐπι5 ἰοηρ΄."-- ΓΛΤΤοτὰ ἑκκαίδεκα “ δἰχίεεπ,᾽" ἀῃιὰ δῶρον, “α γναΐπι," “« 
λαπά"5 ὑγεαάιἠ." Οοηβαϊξ ποίθ. 

Πεφύκει, Ἐρὶο ἀπά Ιοπὶρ ἴου ἐπεφύκει, [ῃ6 δυρσιηθηΐ θείης ἀγορροά, 
3 βίη. ρῥἰαρογί. ἱπά. δοῖ. οὔ φύω, “1ο »τοάμεε :᾽" [υϊ.. φύσω : Ῥοτί, 

πέφυκα. Ιῃ 1Π68 ρΡᾶ5βίῖνθ, φύτμαι, “1 απὶ Ῥγοάμεειῖ, δεροίίεη, σρυὶηῷ πρ, 
δ΄οισ," ἃ τηθδηΐης βιᾶγθὰ ὈΥ 1ῃ8 μϑγίθοϊ, ρυρογίδοι, δηὰ βϑοοῃὰ 
δογίβί δοῖϊνθ. Οοηβοϊί, 88 γοσαγὰβ 1ῃ6 τοοῖ οὗ τ 8 γϑτῦ, ἐπ (᾽οα- 
τατῳ ἡ ὈΟΟΚΊ., 2335, : 

[λκῈ 110 ᾿Ασκήσας, 1 δοΥ, Ρατί. δαῖ. οὐ ἀσκέω, "16 τοογῖ Τὰν 

Οοοϑ 

Ιχνὲ 105. 

[πε 107. 
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Βοοῖς 4. 1ήῆπε 110-117. ε 

τηδίθυἑα]β," “10 «ὐογῇᾷ εὐτγϊοι δῖ, ““ἰο Θχεγοῖδε οἰ ὡροπ," ἄτα. : 

ἔαϊ. ἥσω : Ρετῖ. ἤσκηκα: 1 δογΥ. ἤσκησα.--- Αοοοταϊησ ἰο Ῥοίξ, ἕτοτῃ 
σκεῦος, ΟΥ ξέω, ἸΗ α ρῥτεῆχαα. 

Κεραοξόος, ΠΟΙΏ. 5[η 5. 456. ΟΥ̓ κεραοξόος, ον, “ -Ῥοϊοἰης.-π 

ἙΤΟΙῚ κέρας, ““α ποτη," πὰ ξέω, ““ἐο Ῥοϊ 5." 

Ἤραρε, 8 5ἰηρ. 2. Δ0Γ. ἱπά. δοῖ. (ΚΘ ἤγαγον), ἱἢ γοαπρ! !οδίίοπ, 

ἔτοιη ἀραρίσκω (ἅἃπ ἘΡίο νοτῦ, βίγθηρσίπθπθα ἅροῃ πῃ ΟὈβοϊοΐθ ταᾶϊ- 
68] ἔοττη, ἄρω), ““ο αἀαρὶ,᾽"" ““ἰο ἢὲ : 1 δογ. ΖΕ Ο]ϊο, ἦρσα : 3. 801. 
ἤρᾶρον : 3. νοτῖ. τϑαπρ!!οαῖοα δηᾶ ἱπίγδηβιεν8, τυ ττἢ 1ῃ6 ΤΌΤΟΘ οὗὨ 9 
ΡΓδβθηΐ, ἄρηρα, “1 8ι; “ἘΠ 1ῃ6 ἐγαρσοάϊδηβ, ἄραᾶρα. 

Λειήνας, ὭΟΠῚ. 5ἰηρσ. Ιη856. 1 ΔΟΥΙ, Ρᾶτί. δοξ., Ἐρὶς δηὰᾶ 

πε 111. γομῖο ἴοσ λεήνας, ἔτοτῃ λεαίνω, “ἐσ ηιοοίῆ," “: ἐο Ῥοϊϊδἦ -" 
ζαΐϊ. λεανῶ: 1 Δ0Υ. ἐλέηνα.----ΕἼΟΙῚ λεῖος, “" 5πιοοίϊι.᾽ 

Κορώνην, δου. 5Βίησ. οὗ κορώνη, ἧς, ἧ, “απ ἐπὲπρ' ποοκεά οἱ 

εἰτυεα,᾽ “{λε εἴ» οὗ α δοιν. Οὐοπβυϊέ ποίβ. 
Τανυσσάμενος, ΕἘΡὶο ἴοΥ τανυσάμενος, ΠΟΙΏ. 5ἰηδσ. Τηδ56. 1 

1πΝῈ 112. ΔΟΥ. Ρατσί. τηϊά. οὗ τανύω, “ἐο δἰτείοὶι,᾽) ““ἰο δεπά :᾽" 1αΐ. σω: 

Ροτῖ. ρᾶ55. τετάνυσμαι : 1 80Υ. τηϊᾶά. ἐτανυσάμην. ὙΠῖ5 γϑγῦ τανύω 
͵Ϊβ ΤΊΘΥΘΙΥ 56 δη Ἐρίο ἔουπι ἔγοτη τεένω.--- ΟΌΞΘΙΥΘ {παΐ τανύειν 

τόξον 15 ““ἰο δεπά α δοιο;" Ὀυΐ τανύεσθαι τόξον, ἴπ [ῃ6 τηϊάα]6, ““ ἐο 

δεπά οπεἷξ οιση δοιυ.᾽" 

Ποτί, Ἰοτῖο 8δπᾶ Ἐρὶσ 01 πρός. Οὐπβὶ Οἰοσβατῳ οὴ θΟΟΚ ὶ., 348. 
5 ᾿Αγκλίνας, Ἐρὶς πὰ [οπὶς ἴοσ ἀνακλένας, ΠΟΙη. 5πρ. τηᾶξ6. 

ἴλπε 118. 1 8ΔΟΥ. ρασί. δοῖ. οὗ ἀνακλίνω, “1ο ἑποῖϊηε ς᾽" ζαΐϊ. ἀνακλινῶ: 

Ροτῖῦ. ἀνακέκλικα. 

Σχέθον, ἙἘΡίο ἴον ἔσχεθον, 8 ΡΥ. 2 Δογ. ἱπά. δοΐῖ., δῃᾶ ἃ ἰθϑησίῃϑπθὰ 
Ρορίὶο ἔοστη Ὁ ἔσχον. ((οπβοὶξ Οἰοβδατῳ οα ὈΟΟΚῚ., 919, 5. υ. σχέθε.) 

1κν 114. ᾿Αναΐξειαν. ΟὐΟηβο Οἰοςδατῃ ἢ. ὈΟΟΚ {Π]., 216. 

Βλῆσθαι, ἘΞΡὶς ἀηὰ Ιοῃΐο ἔου βέθλησθαι, ρΡοτῖ. ἰηξ. Ρ455. οὗ 
[λπνὲ 115. Ἀκλλω, δὰ ρὐχωδνναν 

1χνὲ 110. Σύλα, Ἐρὶς ἀδῃὰ Ιοπΐο ἔοσ ἐσύλα. ΟὈΟΠΒ01 σϑῖβθ 108. 

Πῶμα, ἃοοι8. βίηρ. οὗ πῶμα, ατος, τό, ““α φουεγ,," ““α [14.) Οὐοηβαὶς 

μοΐᾳ. 

Ἔλετο, ἘΡὶο δηᾷ Ιοηΐς ἴῸΥ εἵλετο, 8 βίην. 2 801. ἱπᾶ. τηϊά. οὗ αἱρέω, 

“ἐρ ἰαΐκε :᾽ ζαῖ. ἥσω : Ῥοτί. ἡρηκαΐ Ὁ ΔΟΥ. εἶλον : Ὁ 801. τηϊά. εἱλόμην. 
᾿Αδλῆτα, δοουβ. βίησ, οἵ ἀδλής, τος, ὃ, ἡ, “ πἰπδλιοῖ.,"". -- ΕΤότα 

ἴαπε 117. ρεξο, ϑμᾷ βέλλο, 
Μελαινέων, Ἐρὶς ἀπά Ιοπὶς ῸΓ μελαίνων, σ6η. Ρ]υΤ, ἤδη. οὗ μέλας, 

μέλαινα, μέλαν, ““ δίαοίς,,) ἀηὰ Πδηο6, ἢρσυγαῖίνο ιν, “' στίευοι5." ΤΠ6 

ξοηϊ εἶν ΡΙυγαὶ οΥΙ σΊ ΠΆ}}} δηἀθᾶ ἰπῃ ἄων, τ ΒΪΟ νγὰ8 οοηϊγαοίθα ἰηΐο 
ὧν (θοτῖς, ἄν.) [Ι͂π Ηοιηου δοίη {Π656 ζΟΓΠ5 816 υ504. ΤῊΘ ὧν 5 
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Βοοζς 4. πε 11δ--195. 

8.50 τοϑβοϊνγϑ, ὈΥ 1Π6 ἰπβθυίίοη οἵ ε, ἰῃϊο ἔων, ΜΗ ΐΪΟἢ 18 ΦΘΏΘΥΔΙΥ͂ 

Ὀτοησαηποδαὰ ἃ5 Οη6 5Β0}18 016. Οὐηδβυϊῖ ποίθ. 

Ἕρμα, σου. βίη. Οἵ ἕρμα, τος, τό, ““α »γῸΡ," “α δερροτί,᾽"" ἀπὰ 
ΒθῆοΘ, ἤρσυγαι νυ, “ἃ σαι," ἄο. (Οοπβυῖε ποῖ8.) ὕὕβυλι!ν ἀθ- 
τῖνϑὰ Ττοιὴ 1ῃ6 τα 168] ΕΡΔΏ, “ἐο δι ρροτί." ΟὈΟΙΩράΓ͵Θ ἔρεισμα, ἔτοτη 
ἐρείδω. 

ΕΗ Νευρῇ, ἀαΐ, βίπρ. οἵἉ νευρή, ἧς, ἧ, Τοηἰσ ἀπὰ ἘΕρίο ΤῸΥ νευρά, 

᾿ ἃς, ἡ, “α δἰγὶπρ,᾽)") ““α δοιυσ-δίτίτι!."" Οὐοτηραγθ 1Π6 [ναιὶη 

ἨΕΤΌι(8. 

Πικρόν, ἀοο.8. 5ίηρ. τηᾶ86. οὗ πικρός, ά, όν, “ Ῥοϊπιεά,᾽"" ““ «ραν Ὰ,᾽" 

“ κεεη." ἨἩθῃοθ, ἴῃ σθηθ δὶ, “ ριίεγοὶπ ,,"" “ρωπρεηπὲ ἰὸ 16 856η86," 
ἐέ8λιανρ ἴο 1π6 ἰαδβίθ,᾽" “δέῤίεν," ἄο. (Οοηβαὶὲ ποΐθ.) ΟὐΟμρδΓΟ, ἃ8 

γΘΡατ 5 186 τοοῖ, {Π6 ἘΠ ΡΊ ΙΒ ρέζε, ρεαΐ ; 1, αἰὶπ ρεισο, Ῥαπιρο; ατθοκ 
πεύκη, το. 

Ἕλκε, Ἐρίο πᾶ Ιοηὶο [Ὁ εἷλκε, 8 βίηρ. ᾿πηροτῆ. ἱπά. δοί. 
οὗ ἔλκω, “ἰο ἄγαιο :᾽" [ἵ. ξω: 1 801. εἰλξα; θὰϊ ΟὨΪΥ 1416, 

16 ἀοΥναίνθ ἔθη565 Ὀθίηρ [ὈΥΠΊΘα ΠΊΟΒΕΥ {Ὰ0Πὶ ἑλκύω, παΙηΟ ΪΥ, Γαΐ, 

ἑλκύσω : 1 δΔοΥ. εἵλκυσα, ὅχο. 

Γλυφίδας, ἀσοὰβ. ΡΙυΓ. οἵ γλυφίς, δος, ἡ, ἴῃ σοοὰ δυο 8 δἰνναΒ 

ἴῃ 116 ΡΙυΓαὶ, γλυφέδες, ἐκ6 ποίοἢ, οἵ τῇ6 δἃγγονν, νγίοἢ ἢϊ85. ὁπ 186 
ΒΓ Ρ.---ΕὝόοτῃ γλύφω, “ἰο Ποίϊοιο.᾽" 

Νεῦρα, δοοιι8. Ρ]0Γ. ΟΥ̓ νεῦρον, οὐ, τό, ““α δἰγὲπρ,᾽"" “ἐᾷ δοιυ-δἰγίη." 

(Οοτηρᾶτγθ νευρῇ, γ6Υ56 118.) 
Βόεια, ρου. ΡΙυΓ. ποαΐ. οὗ βόειος, α, ον, “ΟἹ απ 01) ΟΥ “οχοη," 

ΘΒΡΘΟΙΑΙΙΥ͂ “ οὗ οτ- τἀ 6 ΟΥ̓“ οτεϊεαίλετ.᾽" -- ΕἼότα βοῦς, " αἢ ο1.᾽" 

Μαζῷ, ἀαΐ. βἰηρ. οἵ μαζός, οὔ, ὁ, “ἠδ ὑτεα5ι."") ΟΥ̓ Γτοαυθηΐ 
ἴκνε 123. ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘ ἰῃ ΗΟΙΊΘΓ, γῆ ἀἰδιϊη συ Βη65 ἰδ 85 ἃ ρδτίῇ Οἱ 

1ῃ6 ΠΟΙΘ Ὀγθαβί (στέρνον ἀπ στῆθος). ἨἩΟΙΠΘΥ ᾿Ν85 ἰΐ ΟΠΙΥ οΟὗἁὨ τηθη 

ἴῃ 1Π6 Πίαά. Τὴ ἀἰδβιϊηοιίοη οὗ 18:6 στατητηδτίδηβ Ὀθίνγθθῃ μαζός 88 
1Π6 πιαπ᾿ 5 Ὀγθαβῖ, ἀπά μαστός [Π6 τοοπιαπ᾿ 5, Ὑ51}}} αἱ θαι ΔΡΡΙΥ ΟἿΪΥ 10 

Ἰαΐθ δυῦμοῦβ : [6 νγοτὰβ οτ᾽ σί παν αἰ Πυθα ΟἹΪΥ ἴῃ ἀΐαϊθοῖ. ΗΟΤΊΘΥ 

ΑΙΝΑΥΒ 0565 106 ΤΌΓΙΩΘΥ ; Ρίπααγ ἂπὰ 106 ἱγασθάϊδηβ δἰ να 8. 106 

Ἰαιίθυ. 

Πέλασεν, Εϊρίο δπὰ Ιοῃΐο [ὉΓ ἐπέλασεν, 8 5ἰησ. 1 8Δογ, ἰπά. δοΐ, οὗ 

πελάζω, ““ἰ0 ὑγὴηρ᾽ πεατ ἐ0,᾽)) “10 σαιι5ε (0 αρρτοαοὴ 1" [υἱ. πελάσω: 1 
80Υ. ἐπέλασα.----ΕἼὙΟΠὶ πέλας, ““πεατ.᾽" 

Κυκλοτερές, δοοι8. δίηρ, πϑαξ. ΟΥ̓ κυκλοτερής, ἐς, “ τοιπᾶ» 

ἴακε 13. εἰἰ,᾽" « φοπιρίεἰεἰψ τοιπᾶ."--Ίοτὰ κύκλος, “ἃ εἰτείε,," ἀηὰ 

τείρω. 
Λίγξε, Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐς ἴῸΓ ἔλεγξε, 8 βίη. 1 δου, ἱπά. 8οί. 

ἔμκὲ 135. οἵ λέγγω, “το ἐισατς 1 1 801. ἔλεγξα. ΝῸ Οἰ6Γ Ρατὲ ὕὰὶϊ 

[χνῈ 122. 
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Βοοῖ 4. 1 ῖπε 125--131. 

1Π6 1 ΔΟΥ. 15 (πα. ϑ'οῖηθ τϑίδυ ἔλιγξα ἰο ἰῃ6 νϑυὺ λέίζω, " ἐο στα: ε." 

“ἐο τσοιιπά εἰσ λίνῳ ;᾽ πὶ λέζω 15 ΟὨἹΥῪ Τουπηὰ ἴῃ Ἰδῖθυ δυΐῃοῦβ, απὰ 1ῃ8 

ἔνγο ΥΘΙΌΒ, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ, 568ΠῚ ἴο ΘΟΙΏΒ ἔτότη αἰβεϊποί τοοίβ. 6 ΤηΔΥ͂ 

ἔγδοδ λίγγω ἴο τὴ δἄνδιθ λίγα, “ἰοιιάϊῃ,᾽" « εἰξατῖν," ἀδπᾶ 1Πη6 δά76ο- 
εἶνε λιγύς, “ εἰδατ,᾽ ““ δ᾿γι!],᾽ ὅκα. 

Ἴωχεν, 8. 5Βἰπρ. ἱπηροτί. πη. δοῖ. οὗ ἰάχω, “ἰο τῖπρ,᾽" ὅχα. : [αϊ. ἐα- 
χήσω: φΡετί. ἴαχα. ΤΠ σΈΠΘΙΑΙ πηθδηϊηρσ οὗ {ῃ6 νϑυὺ 15, “"ἐὸ ὄνῳ, 

διοι!;" δῃηᾶ, οὗ {πηρσβ, “"ἐοὸ τεβοιυπαᾶ," ““ἰο τοῦτ," ἄς. ΟΟμραγΘ 

ὈΟΟΚ 1., 482. 
ἤἌλτο. ΟΟμβυὶ ΟἹοδβατῃ Οἡ ΌΟΟΚ 1., 582. ἈΞ 

᾿Οξυδελής, ποπη. Βῖηξσ. τηᾶ5ο. οἵ ὀξυδελής, ἔς, ““ 5λαγρ-»οϊηϊ:- 

εα.""--- ΕΟἼοτὰ ὀξύς, “51αγ},᾿) ἀπιὰ βέλος, ““α ἀατί,᾽" “ἀπ ατ- 

Τοὶο,᾽" ““απῷῃ τηυϊδϑδιϊε.᾽" 
᾿Ἐπιπτέσθαι,  80γ. ἰπῇ. οὗἩ [6 τη]4 416 ἀδροποπί ἐπειπέτομαι, νΥὨΪ ἢ 

15 ΟΠΙΥ Τουπά ἴῃ [Π6 2. ΔοΥ. ἐπεπτόμην, πὰ 2 Δ0Γ. ἰηΐ. ἐπεπτέσθαι, “ ἰο 

ἢν οὐεν,᾽" ““ἰο τοῖτιρ᾽ οπε᾽5 τραν." 

Λελάθοντο, ἘΡὶα ταἀυρ]οδίίοπ ΤῸ λάθοντο, ἀπὰ 15 ᾳ51 

{αν 127. Ἑ οἰς δηᾶ Ιοπίο ἔος ἐλάθοντο, 8 Ῥίατ. 3. δογ. ἱβά. τηϊὰ. οὗ 
λανθάνω, “ἐο Γοτρεὶ :᾽ ζαϊ. λήσω : Ὡ δοτ. ἔλαθον : ὥ Δ0Γ. τηϊά. ἐλαθό- 

μην. Τιδησίμοπαα ἔτοπὶ ἃ τοοῦ ΛΑΘ-, ἢ ΒΟ ἢ σΟΙΉΡΑΓα {Π6 τοοῖ 

ἰαἰ- ἴῃ 16 νϑσὺ ἰαέεο. ᾿ 

᾿Αγελείη, ποτΙη. βίηρ. ἴδῃ. οὗ ἀγελείος, ἡ, ον, ἘΡὶΟ ἀηᾶ ΙΟπ1Ὸ 

ἴῸΥ ἀγελείος, α, ον, “»ίμπάετίηρ.᾽--- ΕὙΟΤῚ ἄγω, “ἰο ἱεαὰ 

αιραν,᾽ ἀηα λεία, “ ρίιπάον.᾽" ϑΟΠῚΘ στυδιητηδυῖδηβ δχρ]δίη ᾿ξ 85 λεὼν 
ἄγουσα, “ ἰεαάϊηρ ἐδε Ῥεορῖε,") ὙΜὮΠ6 οἵμοτβ ἀδάυοθ ἰἴ ἔγτοιῃ ἀγέλη, ““α 
μετὰ,᾽" δὰ τοδκθ ἰΐ τηθδῃ σεατάϊατι οΓ πετάβ. Βυϊΐ Ὀοίῇῃ οὗ ἴπΠ6 56 δχ- 
ΡΙαπαίϊοηβ ἅττα ἀθοϊάθα!ν ἱπέδυϊου. 

1χνε 129. ᾿Εχεπευκές. ΟΟηΒΌΪ ΟἹοσδατῳ ον ὈΟῸΚ ]., 51. 

ἼἌμυνεν, Ἐὶς δπὰ Ιοπὶο ῸΓ ἤμυνεν, 8 Ξίησ. 1 Δ0Υ. ἱπά. δοΐ. οὗἉ ἀμύ- 

νὼ, “10 τρατὰ οὔ." Οὐτηρατα Οίοββατῳ οα ΌΟΟΚ 1., 67, 5. τ. ἀμῦναι. 

᾿Εέργει, Ἐρὶς πὰ Ιοπίς ἔοσ εἔργει, 8 Ξηδ. ΡῥΤ65. ἰη. δοΐ. 

ἴμπε 180. οἵ ἐέργω, ἴοτ εἴργω, “" ο Κεερ οἵ“ ̓" “ ἰο τεδίγαϊη :᾽ Ταϊ. εἴρξω: 

1 ΔΟΥ. δῖρξα : ζυϊ. τηϊά. εἔρξομαι : ρΘτί. Ρᾶ55. εἴργμαι, ὅσ. ΤῊΘ᾽ ΘΕΤΙΥ͂ 

ΤΟΥτὴ γγ85 ἔργω : ζαΐ. ἔρξω : 1 80Υ. ἔρξα : ἢ ΔΟΥ. ΟΥ̓́ΙρΡΘΥΙ, τ] ἢ ΔΟΥΙΒΙΟ 

ἴοτοθ, ἔργαθον. Ἰῃ τοδὶ] Υ, ἱῃουθέοσθ, ἐέργω τηᾶγκβ 186 {γαηβ το 
βίαϊθ ἴτοιὴ ἔργω ἴο εἔργω. 

Χροός, Ὠδίοτοοῖ 6 σοηϊῖνα οὗ χρώς, χρωτός, ὁ, “εἶξε ξιιγζαεε οὗ απῷῳ 
δοάψ,᾽ Θβρβοίδ!!ν οὗ 6 υτηδη θΟάΥ ; ἤθησΘ ἴΠ6 “ οἰὲπ ;" 4150, “" ἐδε 

δοάν ἐἰεεἰ,᾽) ἜΒΡΘΟΙΑΠΥ 1Π6 4“ Πε5},᾽ ὧἃ5 ὁρροββὰ ἴο 1ἴῃ6 θοπθ. (Οοη- 

Β0} ποθ.) Νὼὸ ποιῃϊηδῖῖνα, ὁ χρόος, χροῦς, ΒΕ6ΠῚ5 ἴο ΟΟΟΌΓ. 

1νε 131. Λέξεται, 8 Ξἴηρσ. ζαϊ, ἰηα. τηϊά. οὕ λέγω, ““ἐο ἰαψ," “18 

[χνε 126. 

[χπνε 128. 
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Βοος 4. Τάπε 131--138. 
ἰαψ ἰο δἰεὲρ :" ἴῃ {86 τηϊάά]θ, "4 ἐο ἰαψ ογδ᾽5 δεῖ ἄσιοηι ἰο οἰδερ." 
Οομρᾶγθ 1Π6 ἀθυήδη ἐεσεη ; ἃπᾷ ἰῃ [Π6 τηΐἀ 16 ἃπὰ ραββίνθ, υνΐοτθ 
δ 85 116 τηϑδηΐησ' οἵ,“ ἰο ἰϊε,᾽ ὅχο., ΘΟΠΊρᾶΓγΘ (ῃ8 Θοιτηδη ἐΐεμετι. 
ἜΠΕΡΝ Ἴθυνεν, 8 Βῖησ. 1 8δογ. ἱπά. δοῖ. οἵ ἰθύνω, “ ἰὁ ἀϊτεοί “ἰταίρὶμ 

᾿Μογισατά," ““ἰο φιωϊάε :᾽" Ταϊ. ἰθῦνῶ:: 1 δογ. ἰθῦνα.--«Ἐγοτ 
ἰθύς, “ δἰταῖρλὶ.᾽ 

Ζωστῆρος, 86ῃ. δἰηρ. ΟΥ̓ ζωστήρ, ἦρος, ὁ, “α σίταϊε,," “.α δεῖε," 

Οοηβυϊὲ ποίθ.---ΕἼΟ ἢ ζώννυμε, “ἰο σιγά." 

Ὀχῆες, ποιῃ. μ]Γ. οἵ ὀχεύς, ἕως, Ἰοπίο ἥος, ὁ, “ ἀπῳ (λίπρ [ον Ἀοἰά- 

ἐπ ΟΥ̓ αδίεπῖης,") κα οεἰα5},᾽" ὅζο.--- ΕἼοπὶ ὀχέω, “ἐο λοϊὰ,," ἃ ςοἰϊαῖ- 
δαὶ [ὉΥπὶ οἵ ἔχω. 

Σύνεχον, Ἐρίο ἃπὰ Ιοπὶο [ῸΥ συνεῖχον, 8 ΡΥ. ἱπροτί, ἱπά, 
δοῖ. οἵ συνέχω, ““ἰο ἐοϊά ἰορείλεν 2) ἴαϊ. συνέξω : ροτῖ, 

συνέσχηκα: ὦ ΔΟΥ. συνέσχον. 

ἬΝντετο, 8. βίη. ἱτηρϑσί. ἱπά. οἵ {ῃ6 τη 416 ἀπὰ ἀθίδοεϊνο ἀθροηθηι 
ἄντομαι, “ἰο πιδεὶ ;᾽" ΟΠΙΥ͂ 56 ἴῃ [Π6 ργθβθηϊΐ δηὰ ἱτηροσίδοϊ.-- -ΕὙοῖα 

ἀντί. 

[ἀνε 133. 

᾿Αρηρότι, ἃαϊ. βίησ. τη480. οὗ ἀρηρώς, Εξρία δηὰ Ιοῃΐς [ῸΓ 

ἔμπα 184. ἀρᾶρώς, φΡοτῖ. δοῖ. ρατί. ΟΥ̓ 16 οὐβοϊθίθ ργθβθπηὶ ἄρω, “ ἐὸ 

μι," ἄς. Οοπιραγα Οἰοσδατῳ οὐ ὈΟῸΚ ἰἰϊ., 331, 5. υ. ἀραρυίας. 

᾿Ἐλήλατο, 8 5ίησ. ΡΙπρογῇ, ἱπά. ρ488. οἵ ἐλαύνω, “ ἐο ἀγῖσε :᾽" 

ἴλπε 136. κχι, ἐλάσω : ροτί, ἐλήλακα : ρατί, ρα85. ἐλήλαμαι : Ρἱάροτί. 
Ρᾶ58. ἠληλάμην, ὅπὰ νυιϊπουϊ [ἢ 6 βαρογπάυσθαά δυρτηθηΐ, 85 ἴῃ εἶ 

ΡΓΘβθηΐ 6886, ἐληλάμην. Η 

Δαιδαλέοιο, Ἐρίο ἂπὰ Ιοηΐς [ὉΓ δαιδαλέου, σθῃ. 5Βίηᾳ. τῆᾶβο. οὗ 
δαιδάλεος, α, ον, “ σιτγιοιιοὶψ τογοισὶμ,᾽" “ οΓ ἱηρεηπίοια τοογἀπιαπισλὴρ." 
-- τοι δαίδαλος, “ σιτίου δἰῃ τἰστοιισὶ!,᾽" ἄκο. 

Μέτρης, 56ῃ. βίησ. οἵ μίτρη, ης, ἡ, Ἐρὶς ἀπά Ιοηΐς ΤῸΥ 
ἴμνε 187. ίτρα, ας, ἡ, “ἃ ὑτατεπ-ρίαιεὰ δεῖ." Οὐηϑαὶε ποίο. 

ἜΡρρυμα, ἃδουβ. Βἰηρ. οΥ̓ ἔρυμα, τος, τό, ““α τγοίεείζοη," “ἃ ριατὰ.᾽" 
-Ετοπὶ ἐρύομαι, “ ἰο γτοίεεί,᾽" ““ἰο ριατά." 

᾿Ακόντων, σθπ. ῥίυτ. οὗ ἄκων, οντος, ὁ, “α 7αυεῖϊη,"" ““α ἄατὶ ;ἢ)" 

ΒΙΏΔΙΙΘΥ ἂπὰ ᾿ἰρθϊου ἐδαη ἰἢ6 ἔγχος.---ΕἼΟπ ἀκή, “α ροὶπί,᾽") “ απ 
εἶσε." 

ἜΡρρυτο, 8 5ἰπρ. ἱτηροτῖ. ἰηα. τηϊά. βυποοραίθα ἕγοτη ἐρύετο, 
ἴλινε 138. πὰ (πἰ8 ἘΡίς ἀπὰ Ιοπὶϑ ἴῸγ εἰρύετο, 16 δυφτηθης ϑοίης 
ἀγορραᾷ, ἵγοτῃ ἐρύω, ““ἐο ἀναιο,᾽" ὅκο. ; ἰπ 116 τηϊἀάϊθ, ἐρύομαι, “ ἐο 
φιατά," “ἐο τσαίολ,᾽" “ἰο Ῥγοίεοι." ϑόῖηθ, 1658 σουγθοῖν, τοσατὰ ἔρυτο 

ἃ8 ἃ Ρῥἰυροτίδοι ραβϑίνθ, συῖν 1η6. ροπυϊ ἰοησίμοπθά. (Οοηβϑοῖ 
Βιιίπιαπη, Ἱγγερ. Ῥετνὺδ, ἢ. 10ῦ, εὐ, ΕἸδἠϊακε.) ταῦ 

Εἴσατο, 8 5ἴησ. ΕΡΙΘῚῚ δοΥγ. τηἰά. οὗ εἶμε, “1ο ρο:" Ἐρίο ἴαϊ, εἶσο- 
“αι: Ἐρίδ 1 80. τηἱᾷ. εἰσάμην ----ἘὙΌΤΩ 186 ταῦίοδὶ 188, “ ἐο σο." 
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Βοοῖ 4. 1ππὸ 139--148. 

Χροα, ᾿δίθγοο!θ δοοΌ5. βίηρσ. οὗ χρώς, σεη. χρωτός, 80’ 
ἴχπα 189. Οὐ5. χρῶτα : ἘΡίΟο ἀπά Ιοηΐς; σθη. χροός, ἀαΐ. χροΐ, ἀοοΌ. 

χρόα, ἄ., “ἐπε εκῖπ." ᾿ 
Ἔῤῥεεν, Ἑ!ρὶς πᾶ Ιοπὶς ἴου ἔῤῥει, 8 βἴπρ. ἱτωροσῇ. ἱπᾶ. δοῖ. 

ἴχπε 140. οἵ ῥέω, ““ἐο ἤσιο : ἴαϊ. ῥεύσομαι, ἀπιὰ ῥυήδομαι : ρΡετί. ἐῤ- 
ῥύηκα: 1 Δ0Υ. ἔῤῥευσα. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ Οἰοβεατῳ οα ὈΟΟΚῚ., 249, 5. Ὁ. ῥέεν 

᾿Ὠτειλῆς, σ6ῃη. 5ἴησ. οἵ ὠτειλή, ἧς, ἦν, “ἃ ιτὐοιιπα,᾽) ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ “ απ 

ορέη «τροιπά." Ατηοπρ ἸΑίΘΥ Ὑ 6 Υ8 ἴδ ΤΏΘΔΠ5 4150 α τοοιιπά ἐπαὲ τ5 
ἐεαϊεά οὐέτ, α 50ατ.---ΡΥΟΌΔΌΙΥ ἔγοτα οὐτάω, ““ἐο τροιιπιᾶ,᾽" ἀπὰ 1Π6το- 

ΤΌΓΘ 5Ξ.ΓΙΟΙΥ ἃ Πουΐο ἔοσπ ζῸΥ οὐτειλή. 

᾿Ἐξλέφαντα, δροοῦβ. 5Βίηρ. οὗ ἐλέφας, ἀντος, ὃ, 1. ““ ἐῆε εἶε- 

[ΜΝῈ 141. ρλαπί.» ΕἾτδὶ ἐπ Ἠετοδοίαβ.-- 1. “ἐδ εἰερθαηι᾽ 5 ξμιϑξ,," 
“εζνοΥν." Ἠοτηου, Ἠεβίοῦ, ἀπ Ῥίπᾶδυ μᾶνϑ 1 ἴῃ 115 β᾽ σῃϊ βοδίίοη 

ΟἾΪΥ, [ῸΓ ἸΥΟΥΥ͂ γγὰ8 8 δ.Γ1616 οὗ ἰγδῆϊο Ιοησ θΘίΌγΘ [Π6 ἀπίγη δ] νγὰ5 

Κπονῃ ἰο Οτβακ ἔγαυθὶθῖξ.---Εἰερῆ, ἵπ Ἡδθτανν, 18 απ οσ. ὙΠ6 οἱὰ 

1,δτῖη πᾶῖηθ ἴῸ 1Π6 δἰθρῃδηΐ νγὰβ δος [πισαβ, Ὀθοδῦβ ἢγβέ βθϑὴ ἰπ 

1πσδηϊα, ἴῃ 1Π6 ΔΙΤΩΥ͂ οὗ ῬΥΓΓΠῺΒ; δηα Ῥδιιβδηίδβ (ἰΧ., 21, 3) 68115 

ἃ ΤὨΪΠΟΟΘΙῸΒ ταῦρον Αἰθιοπικόν, ἴἸΏΘ᾽ ΟΧ ΟΥ̓ Ὀ01] Ὀδίῃρ ἴῃ 811} 1η656 
565 ἴμ6 πίρμαδβδέ βίαπαδσζα. οὐ τηθδβυσγθιηθηΐ ῬγΘυ ΟΞ Κπονγη. 

(Οοιραγθ οίξ, Εέψηι. ἘΌΥ βοΐ, 1.7) 1ΧΧΧ].) 

- Φοίνικι, ἀαἴ. Βίπρ. οὗὨ φοίνιξ, ἐκος, ὁ, ““ῬώτΤΡΙε," “ρμτρίε:τεῖ,᾽" “ἐγιηι- 

801.᾽" ---- τότ Φοίνιξ, “α Ῥλαπίοίαπ," Ὀδοδῦβθ 1Π6 αἰβοουθυυ πὰ 

Θδυ θβί 56 οὗ 1Π15 ΘΟἹΟΥ νγὰ5 βου θὰ ἴο {η6 Ῥηςηϊοΐϊαπβ. 

Μιήνῃ, ἘΡΙΟ ἀπᾶ Ιοηὶς ἴογ μιάνῃ, 8 βίηρ. 1 ΔΟΤ. 500]. δοΐ. οὗ μιαένω, 
“0 δἰαίη:" Ταΐϊ. μιανῶ: 1 801. ἐμίηνα, Ὀὰΐ ἴῃ Αἰς ἐμίᾶνα. ΤῊΘ 
ΟΥ̓ΡΊΠΔ] 5 σηϊἤσαίίοη 15, ἴο Ῥαϊηΐ ΟΥ̓́Θ ἃ γὨϊΐΘ ὈΟΑΥ ἢ ἃποίῃϑυ 

ΞΌΪΟΥ, ἃη Π6ΠΟΒ, “ ἐο δέαΐη,᾽") ““ἐο ἀγε.᾽" 

Μῃονίς, ποπη. βίησ. οὗἩἨ Μηονίς, ίδος, ἡ, ““α Μςκοπίαη ἔεπιαῖε.᾽" 

Μφοηΐὰ νγὰβ 1ῃ6 ΘΑΥ ΘΙ παῖηθ οὗ 1, γάϊδ, 50 ἰῃαΐ ὮΘΤΘ 

“Μφοπίδη᾽" 15 [Π8 5816 85.“ Τιγάϊδη." [πῃ ἃ ΒΡΘΟΙΔ] 56η56, ἴξ πηδδηΐ 

ἃ αἰβιίτίοι οὗ 1, γάϊα, ᾿γὶησ ἴο π6 δαβῖ, ἴπ 1π6 ἀἰτθοϊΐοη οὔ Μουπὲ 
Γπιοὶα5. 

Κάειρα, ποτη. βίηρσ. οὗ Κάειρα, ἧ, ἴῃ ἕδη ηἶπ8 οὗ Κάρ, ““α Οαγίαῃ 

επιαϊε." ΤΙὰ σομη65, ἴῃ ἔδοϊ, μονγθυου, ἔγομῃ ἴΠ6 βίθιη Κάηρ.---Οατα 
Ὑ͵Ὲὲ3 ἃ ΘΟΠΠΙΤΥ οὗ Αβία Μίπου, ἴο π6 βου οὗἩ Τυγάϊα, ἔγοπι ὑνΠ]οἢ 

ἱξ νγὰβ βεραταΐβα δγ ἴῃ6 Εἴνεσ Μεϑπάεσσ. 

Παρήϊον, Ἐρὶς δηᾶ Ιοπῖο ΤῸΓ παρεῖον, τ ἢ 1αβέ ἰβ ποὶ ἴῃ 056, “ἃ 
εἶξεκ ογπαπιοηί." ΞΒ.ΠΟΙ͂Υ βρϑακίησ, ἰξ 18 ΤΏΘΤΘΙΥ [86 ΠΘΌΪΟΥΙ οὗ παρή- 
ἕος, ον, ““ΟΓ ΟΥ̓ δεϊοηρσίπρ ἕο ἐκε οἤξεῖι5,᾽) ἀπὰ 85 ἄγαλμα, ΟΥ ΒΟΙΗΘ- 
τηϊησ δαυϊνα]θηΐ, ππαἀογβίοοά.--- Το παρειά, “ἐλε οἠεεξ.᾽ 

[χνε 148. Ἠρήσαντο. Οὐηδβαϊτς Θίοςδανῳ οἢ ὈΟΟΪ {Π]., 818. 

"Ἶ 

ἴχνε 142. 
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Βοοῖς 4. 1ήνε 144-161. 
απ Ἰὰὰ Ἱππῆες, ομη. Ρ]υγ. οὗ ἱππεύς, ἢος, ὁ, Ἐρία δηὰ Ιοοἷο ἕω 

" ἱππεύς, ἕως, ὁ, ""α ελατίοίξεν,," “ α ἀοτοεπιαπ." ἩΙΊΟΥ δἱ 

ὙΑΥ͂Β ΘΙΏΡΙΟΥΒ ([} 18. 16 Υπὶ ἱπ 1ῃ8 80η86 ΟΥ̓́ α ἀγίσεγ ὁ ἀοτεες," “ ἃ 
οἰαγίοίεετ,᾽" ΟΥ̓́, ““ἐλε ἤετο ἰσλο βφλὶσ ὕγοπι α σατ." ΤῊΘ βίη οδιίου 

οὗ α λογβειπαπ, ἱ. δ., γἱάεν, ἄγβξε ὁσοῦσϑ ἰπ Ηδγοάοίυβ, 

ΓἌγαλμα, ποιλ. βίηρ. οὗ ἄγαλμα, τος, τό, “α ἰγεάφιγε.".--- τοῖο 
ἀγάλλω, “ἰο αὐἰογη." ΟὐΟπβοὶξ ποίθ. 

᾿Ελατῆρι, ἃαϊ. βίηρ. οἵ ἐλατήρ, ἥρος, ὃ, “ἃ ἀτῖσετ, 88} 6- 

ἴανα 146. ΙΔῚγ οἵ ΠοΥβθ8,» “4 ελατίοίεον."».--- Ῥχοῖῃ ἐλαύγω, “ ἐπ 
ἀγῖνε.᾽" 

Μιάνθην, Ἐρὶο δηὰ Ιοηΐὶσ [ῸΥ ἐμεάνθην, ἴῃ δυρτησηΐϊ δοίης 
ἔσνε 146. ἀτορρθά, δηά 118, ὈΥ͂ ΒΥΠΟΟΡΘ, ΤῸΓ ἐμιάνθησαν, 8 ρῖυτ, 1 

80Γ. ἱπὰ. ρ4558. οὐ μεαένω, “ἐο 8ἰαἴη," ἄς, ΟὈΤΡΑΥΘ 6186 14]. 
Εὐφυέες, Ἐρὶο ἀπά Ιοπὶο [ῸΓ εὐφυεῖς, ποι. Ρἷατ. τηᾶ8ο. οὗ 

11πε 147. εὐφυῆς, ἔς, “τοεῖϊ- 5)αρεά," “ σοπιοῖψ," ὅζο. τ Ῥτοτη εὖ πὰ 

φυή, ““φτοιοίὶι,,᾽" ““ δλαρε.᾽ 
Σφυρά, ποτη. Ρ]υΓ. οἵ σφυρόν, ουὅ, τό, “απ απκίε.") ΑΚίπ ἴο σφεῖρα, 

σφαῖρα, ἴτοτη 186 ποίΐοηῃ οὗ Τουπάπθ6585 σογηπιοη ἴο ἐῃθτη 81}, 
Καταῤῥέον, Δ6οΌ8. Βίπρ. πουξ. ΡΤ65. ραγέ. δοΐῖ. οἵ καταῤῥέω, 

ἴμνε 148... 0 Ἥοιο ἀοιυη."" ΟὈΙΏΡΑΥΘ ΤΟΙΏΔΥΚΒ οὐ ἔῤῥεεν, ἴῃ 
γ6Υ86 140. 

"Ὄγκους, δου. ΡΙΌΓ. οὗ ὄγκος, οὐ, ὁ, οΥ σ ΠΑΙ͂ “ἃ δεπᾶ, 
αν 1δ]. οπάπ, οτθε Ὁ βθποθ α λοοξ, ἃ δατὸ, ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ οἵ 8π 8. 
ΤΟΥ ΟΥ Βρθαι- δά. Ακίῃη ἴοὸ ἄγκος, ἀγκύλος, ἄγκιστρον, ἄγκυρα, διὰ 
1:6 1ναἰΐη ποι, ἀποι5, ἀπσαΐι. 

"Αψοῤῥον, ρου. βίησ. πϑυΐ. οὔἨ ἄψοῤῥος, ον, ἰ Κοπ 85 δὴ 
ἴπνε 153. αάνοιν, “ ὅαοξ," “ ὀαεξιοατά." ὙΤῊΘ δάϊδοιίνο ἐιβθὶγ πιϑᾶπϑ 
ΡΓΟΡΘΙΙΥ “ πιουὶπρ' δαοζιραγὰ."" ὈΟὔΌΒοτνΘ ἰμαὶ ἁψοῤῥος ἰ8 Βιγ ΟΕ ἃ 
Βῃογίθπηθα [Ὀγπὶ Ὁ ἀψόῤῥοος. ΤῬοτῖνθὰ ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἵἕγοπι ἄψ ἀπὰ ῥέω, 
“0 ἤοιρ," ἄο. . 

᾿Αγέρθη, Ἐρὶς δηὰ, Ιοηἷς ΤῸΓ ἠγέρθη, 8 βἴηρ. 1 δοῖ. ἱπὰ. Ρρ458. οὐ 
ἀγείρω, " ἰο εοἰϊεοῖ,," “ἰὸ φαίλετ 1, ἴαϊ, ἀγερῶ : Ἱ 80γ. ἤγειρα. 

᾿Ἐπεστενάχοντο, 8. Ῥῖυτ. ἱτηροτί. ἱπά. τοἱά. οὗ ἐπιστενάχω 
{μπὲ 1δέ.ς, 9 φτοαπ ἐπ τονΐδοι σἱμλ.}» “ ἐρ φγοακ ἰοφείλεν υοἱιλ.".- 
ΕΎοΙΩ ἐπί δηὰ στενάχω. 

Κασίγνητε, Υοῦ. Βίηρ. οὗ κασέγνητος, ου, ὁ, ""'α ὁγοίλεν."".-- 
ἴανε 1δδ, Ἐ τοτι κάσις, " α ὁτοίλετ,᾽ δηὰ γέννάω. 

Προστήσας, ὩΌπι. ϑίης. 1 δογ. ματί. δεῖ, οἵ προΐστημι, “ ἴδ 
απ δ, κε βυωατά," “ἰο ἔχροσε :᾽" ἴαϊ. προστήσω, ὅτο.---ΕτοΙα πρό 
Βηᾷ ἴστημι. 

ἴμχε 167. Πάτησον, 8 Ρἴυτ. 1 8δοτ. ἱπὰ. δοί. οἵ πατέω, “ ἐο ἐγαδερὶε 
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Βοοῖ 4. 1ήπε 160-167. 

ΜΟῚ: ζ[αΐ, ἥσω : 1 ΔΟΥ. ἐπάτησα, ἀπ Ερὶο ἀπὰ Ιοπίς, ἱῃουὺΐ ἂὺζ 

γηθηΐ, πάτησα. 

ι ᾿Ετέλεσσεν, Ἐϊρὶς ἴον ἐτέλεσεν, 8 5ἰησ. 1 ΔΓ. ἱπά. δοΐ. οἱ 

ἘΝ ΕΊΌΟ. τελέω, ““ἰο ὄγίηρ ἰο0 }α585," ““ἐο αοοοπιρίἡ5ἷι: [αἵ. τελέσω. 

1 δου. ἐτέλεσα. ΟὐΟΙέρατθ Οἱ οββαγῃ οπ ὈΟΟΚ 1., 82. 
Ὀψέ, δᾶν., “αὐ ἰοηριὶ." ΤΑΙΘΓΔΙΥ, “ΠΟΥ ἃ ἰοηρ ἐΐπιε," 
«ἐαἰ6." ῬΓΙΟΌΔΟΙΥ ακὶῃ ἴο ἕπομαι, ὀπέσω. 

Τελεῖ, 8 δἰηρ. [αϊ. ἱπά. δοῖ. οὗ τελέω, ζαΐ. τελέσω, οοπίταοίοα τελῶ. 

ΤῊΐβ οοπίγαοϊθα ἔογπι οἵ 1ῃ6 ζΤαΐαγθ θθοδτη8 Βα 5ΘαΌΘΠΠΥ ΡΘΟΌ]ΑΥ 

ἰο 1ῃ8 Αἰτ65. 

᾿Απέτισαν, 8. ΡΙΠΓ. 1 8Δ0Υ. ἱπᾶ. οί. οἵὗὁἨ ἀποτίνω, ““ἐο ραν δαεῖ,᾽" “ἐο 
»αψ α ρεπαϊίψ,᾽" ἄτα. : αἴ. ἀποτίσω : 1 Δ0Υ. ἀπέτισα.--- ΕὙΟΤΩ ἀπό ἀπᾶ 

Τινω. 

πΝῈ 16]. 

Σφῇσιν, ἘΡΙΟ δηᾷ Ιοηὶς ῸΓ σφαῖς, ἀδΐ. Ρἰατ. ἔδτη. οἵ σφός, 
σφή, σφόν, “15, .““ ἠΐδ οιση,᾽ ἴδιη. “εν, “"ἤεὺ οιοη : ἴῃ 

(86 Ρ]ΌΓ. ΤΟΥ τηᾶ50. ἀηὰ ἔδῃι. “"ἐλεῖγ,᾽ “ ἐἰιεῖγ οιστι.᾽" -- ΕΎΌ Τὴ σφέ, σφεῖς, 

{πκ8 1ϑἴϊη δες, ᾿ΤΌΓΩ δε. 

Κεφαλῇσιν, Ἐ!ρὶο ἀπά Ιοπὶο ἔογ κεφαλαῖς, ἀαΐ. ΡΙγ. οὗ κεφαλή, ἧς, ἣν 

«ἐῤε μεαά.". ΤΏΘΥΘ 86 αἰδϊθοῖῖς ἔστη κέδλῃ, κεδαλή, νυ] ἢ νυ] ο ἢ 

οοιηραγα {η6 ϑαπβοσὶς Καράᾶϊα, [6 1,αἰῖη οαρ-ὶ, Ἑοἰμῖο λαμ- τὰ, 
αεγδη λαμρὲ ἀπὰ Κορ, ἘΠ ΡΊ 5} λοοιί, πεαά, ἃ5 ἴῃ πιατ-οοῖ, Οοά- 
ἠεαά. 14} 

1χνῈ 162. 

[χν 164. τ, ὀλέσω ἀπά ὀλῶ : ρετί, ὀλώλεκα : 3 ρατί. ὄλωλα. Ιπ 186 
τηϊάἀ]6, ὄλλῦμαι, “1 ρετγῖδ]ι,)) “ἀπὸ ὠπάοπε." ΤῊΘ 2. Ρεσΐ. Ὀθιθηρβ ἴὸ 
18 τη ἀ]6 βισηϊβοαίοη." 

Ἴλιος. Οὐμβ Οἰοδβατῃ οἢ ΟΟΚ 1.» 71 

Ἱρή, Ἐρὶο δηᾷ Ἰοηΐο [ῸΓ ἱερά, ποιῃ. βίη. ἴϑιη. οὗ ἱρός, ή, ὄν, ἘΡΙα 
ἃ ηἃ ΙΟΠΐσ ἴου ἱερός, ἄ, ὄν, ““ Ξαοτεά.᾽ 

᾿ἘΕὐμμελίω, Ἐρὶς ἀπᾶ Ιοπῖς [ὉΓ εὐμελίου, π6η. δῖηρ. τηᾶ56. 
ἴανε 165. Γ εὐμελίης, Ἐρὶς ϑηὰ Ιοηῖο ἐδμμελέης, οὐ, ὁ, “ ἐξ δὰ ἐπι ἐλ 
αϑἰιεη-Ππαπαϊοα δρεαν,᾿" ““τοιεϊἀϊηρ α Θρεατ εοἰδῃ ἐοιισὶ ἀδῆεη ὁἦαῇι..-- 
ΕΊΟΙ εὖ δηᾷ μελία, “ ἐπε α5}." Τδ δθη. βίησ. οὐἁἨ πηδβου 65 ἴῃ ἧς 
ἃπὰ ας νΜγ»͵ὰβ ΟΥ̓ ΚΙ ΠΑ ἄο, ΠΟ νγὰβ οοηνοσίθα ἱπίο ὡ. ΗΟΓΊΘΥ 
0565 ὈΟΪΠ ΌΤΓΩΒ ; 85, ἐδμμελέης : σε6ῃ. ἐδμμελίᾶο ἀπὰ ἐδμμελίω. 

ὝΨίζυγος, ποιη. βίηρ. τηᾶ86. οἵ ὑψέζυγος, ον, “ επίλτοπεᾶ 
ἴμνε 166. οπ ἀρὰ. Βιυδιν χθίδυτίηρς ἕο 1μῃ8 τους δθποθθβ ἴπ 
ΒἨΐρ5, “ δἐδίέηισ ἀρ ὶ δ) ῸΥ “ αἰοἦέ ὁπ (δε δεποῖ,," ἀπ ἤθποθ ἤρσυτγαῖίνο- 
ΙΚγ δρρ θὰ ἴο {ονϑ, 85 βιεἰἰησ αἵ Ἵπθ6 πϑῖτῃ πὰ ρσυϊάϊηρσ 81} {Ὠ]Ώ63.--- 
ΕὙοΙα ὕψι, “ὁπ λπῖρ]ι,᾽" ἀηὰ ζυγόν, ““α τοισεγ᾽5 δεποῖι." ᾿ 

1κνε 167. ᾿ἘΠπισσειῃσιν, ἘΡὶς δηὰ Ιοηΐο ΤῸΓ ἐπεσείη, 8 Βἰηρ. ΡῬΓ6Β. 

᾿λώλῃ, 8 βἴηφ. 3 Ροτῖ, βυδ]. δοῖ. οἵ ὄλλομε, “ἐο ἀοδίτου τ΄ 
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Βοοῖ 4. Τηηπε 161.-177. 
500]. δαί. οἵἉ ἐπισείω, “ἐο δλαζε αἱ ΟΥ Ά“ αφαϊπεί,"" ΔΝ 16 νἱονν οἱ 

ΒίγΙΚίη σ᾽ (ΘΥΤΟΥ.---ΕἼὙΟΙα ἐπί ἀπὰ σείω, “ἰο δλακε.᾽" 

᾿Ερεμνήν, ἀσου8. Βίηρ. ἔδτη. οὗ ἐρεμνός, ἦ, ὄν, Βγποοραιθὰ ἕγοτη ἐρεῤ- 
εννός, ἤ, ὄν, “ φίοοπιν,," “ἀατὰ," “δίαοϊ."--- τοτα Ἕρεθδος, ἃ Ρῖδοθ οὐὔἴ 

ΠΘΙΠΘΙ ἀδτκηθ88, ᾿υ5ὲ ἀθουΘ 1ῃ6 51}}} ἄθθρεὺῦ Ηδάθβ, Ακίη, ργοῦω- 

ΠΥ, ἰπ 1158 τοοῖ, ἰο Ἡθῦτουν Εγευ, οὐ Ετεὺ, Ἐπσ ἰδὲ ἐυεπίπρ. 

ΞΡ: ᾿Ατέλεστα. Οὐπβὺ]: Οἰσσϑατῳ ΟἹ ὙΘΙΒ6 236 οὗἩἉ 1Π8 ὕθοοΚ, 
8. Ὁ. ἀτέλεστον. 

᾿Αναπλήσῃς, 3 δἰηρ. 1 Δ0Γ. 800]. δοῖ. οὔ ἀναπίμπλημι, “το 

ἴανα 170. ΜΙ ἀρ, “1οὸ ΔΙ τς ζω πιεαδιιτε οὐ," ἄχο. : Ταϊ. ἀναπλή- 
σω: 1 80Υ. ἀνέπλησα.---ΕἼΟΤα ἀνά ἀπὰ πίμπλημι, “ἐο Μ1}." 

Πολυδίψιον, ἀσουβ. βίηρ. πϑαΐ, οἵ πολυδέψιος, ον, “φετῳ 

ἴανε 171. αίγοίν,» βαϊὰ οἵ Π]-γαϊοτοὰ δουπίτίοβ. (Οοηβαὶὲ ποίθ.})--- 
ΕΥομὴ πολύς ἀῃᾷ δίψα, “ ἐἰῖγει.᾽" 

Μνήσονται, 8 Ρ]υΓ. Γαΐ. πᾶ. τηϊὰ, οὗ μιμνήσκω, “10 τεπιϊπὰ :᾽" 

ἵλνε 172. ἰω τη6 τα! ἀάϊδ, “ἐο τοπιέπά σης δεῖ," “ το δείλέπιξ οπε᾿ν 
861, ““ἰο τεπιεηιδετ :᾽" ἰαΐ. μνήσομαι, ζο. - 

στέα, δοουδ. ρΡΙυγ. οἵ ὀστέον, ουὅ, τό, “ α δοπε."" ἘῸΥ ὁσ- 
[ἀπε 174. πέα, 186 Αἰτοβ βᾶνθ 16 οοπίτδοιθὰ ἔοττηῃ ὀστᾶ, ὕοίῃ 
Ρᾶ͵ΥΘ 1ῃ6 1,δἰπ ο5, ἀπ {π6 ϑ'αηβουί αἀδέλε. 

Πύσει, 8 βίης. ζαΐ. ἰηὰ. δοῖ. οἵ πύθω, “ἰο πιαζε τοί," ““ἰο τοὶ :" Γαϊ. 
πύσω : 1 8ΟΥ͂, ἔπυσα. ἴπ ἴΠ6 ραββίνθ, “"ἐο δεζοπιε τοίξεη,"" “ἰο τοί,᾽" 

“10 ἀεοαν." --- ΕἸοτὴ ἃ τοοῦ ΠΥ-, νΒΐοἢ ΔρΡρΡΘᾶΙΒ ἱπ 6 ϑδηβοτίξ μὰ, 

“0 δἰἴπκ," ἴῃ πῦον, πυέω, δηὰ 1,δἰϊη »ιι5, ριμίεο, Ῥείτία, μετά, Ρὲ- 

γωϊετιέι5, ὅτο, 

Ἐρέει, Ἔρίο πᾶ [οηΐο [ὉΓ ἐρεῖ, 8 δἰηρ. Γαΐ. ἱπᾷ. δοξ. οὗ {6 
ἴπνε 176. πατθ ργαβθηὶ εἴρω, “10 φρεαξ," “ἰο ἀφοῖατε." Οσηθαῖε 
Οἰοδβατῳ οὐ ὈΟΟΚ Ὶ., 76. 

Ὑπερηνορεόντων, 56ῃ. Ρίαγ. οὗ ὑπερηνορέων, οντος, ὃ, “ λαυσῖν"" 

“ουεγδεατίπρ." ὙΠῸ βίτίοί τηθδηΐηρ ΔρρΘδΙΒ ἴο ὃὕ6, “ ἐχοξεάἑηρ 

πιαηῖψ,᾽ Ὀὰΐ ΑΙ νγαΥ5 π᾿ ἃ 088 56η868.---ΕἼΟΠ ὑπέρ ἃπὰ ἠνορέη, “ πιατ- 
δοοά," ““πιαπὶῃ δἰτεηρσίν απὰ δρίγι.᾽" 

Τύμῥῳ, ἄδϊι. βἰπρ. οὗ τύμδος, ου, ὁ, “ α ἰοπιδ," “α τιομπὰ οὐ 

ἴανε 177. ατίὴ ονϑν ἴμ6 ἀβίιββ οἵ τ ἀθδὰ."--ϑουηθ ἀδυῖνθ ἰξ ἤγοῖη 
τύφω, “ἰο σοπδεπις,᾽" “ἰο διιγη,᾽" πὰ τη θ {Π|6 ρυίγηϊεἶῖνθ τηθδηΐπρ ἰο 
6, “ἐλε ρίαεε ιλετα α δοάψ ἐξ διτηεᾶ ;)) Ὀὰὲ {Π6 τοοῖ ΔρρθδΥΒ σαί θυ. 
(ο ὃ6 1Π:6 βᾶῖηθ υυἱτἢ ἐμαὶ οὗ ἐμ6 1, Αἰΐη ἔμπιδο, “1ἴο 5υνγ6}},᾽} ἀπὰ 6 (θ υτὰ 
(0 ΤΟΙ ῬΥΟΡΘΙΙΥ ἴο 1Π6 φιρεϊϊπσ οὗ {κε εατιΐ ἱπ ἰοτιηΐηρ [η6 τηουπὰ. 

᾿Ἐπιθρώσκων, ποτη. βίη. τηᾶ86. ΡΓ68. ρΡαγί. δεῖ. οὔ ἐπιθρώσκω, “ ἴο 
ἴεαρ ὠροπ :" ἴὰϊ ἐπιθοροῦμαι : 2 801. ἐπέθορον. ---- Ῥτοτι ἐπί δηὰ 

ϑιοώσκω. δἰ ὦ 

Ρννυ 
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Βοοῖ 4. 1ήπε 1177--190. 

Κυδαλίμοιο, Ἐρὶς ἃηᾶ Ιοηὶο ῸΓ κυδαλίμου, 56. 5ἰπρ. τηᾶ86. οἵ 
κυδάλιμος, ον, “{{Ππ|ιδιγίοιι5,᾽ ““ποῦϊε ;)" ἃ γϑαφαθπὶ δριτμοῖ ἴῃ Ηο- 

ΤΏΘΙ Οὗ ΠΘΙΌ65 δηὰ οὗ ὑγῆ 016 πδί!0}8.---ΕὝΟΙΩ κῦδος, “οίοτψ,," “τέ- 

ποιση.᾽" ν 

Τελέσειε, 8 βῖησ. ΖΞ ΟΠ 6 1 Δο0γ. ορί. δαί. οἵ τελέω, ““ ἐο αο- 

σοπιρ 15 },᾽ “10 σοπδιτιπιαΐε :᾽ Γαΐ. ἔσω, ἄχεα. 
Κεινῇσιν, Ἐρὶσ ἀπά Ιοηΐς ΤΟΥ κειναῖς, ἀαΐ. ΡΙΌΓ. ἕδη. οὗ 
κεινός, ἤ, ὄν, ἘρΡΙα ἀπᾶ ΤΟΗΪΟ ῸΓ κενός, ἥ, όν, “ επιρίψ.᾽" 

Χάνοι, 8 5Βἰπσ. 2. δου. ορῖ. δοί. οὗ χάσκω, “ἐο ψαιρη,᾽" “ ἰε 

ἴαπε 182. ορέπ ἐΐε πιοιιίΐι : Ταΐ. τη. χανοῦμαι: ἃ Ρεγΐ. κέχηνα : 3 
ΔΟΥ. ἔχανον. ΤἼΘ ργθβθηΐ χαΐίνω ὈΘΙΟηΡΒ ἴο ἃ ἰδίδϑυ ἃρβϑ. 

᾿Ἐπιθαρσύνων, ποτη. 515. Τηᾶ56. ΡΓ65. ρᾶγί. δοῖ. οὗ ἐπιθαρ 

ἴαπε 188. σύνω, ““ἰ0 ἐποοιταρε." --- ΕἸΟΠῚ ἐπί ἀπὰ ϑαρσύνω. 'ΤῊΘ 
Αἰες ἔΌγτη 15 ἐπιθαῤῥύνω. 

Δειδίσσεο, ἘΡὶο ἃπὰ ΙοηΪο ἴῸΤ δειδίσσου, 3 5ὶπα. ΡΓ65. ἰτη- 
ἴαπε 184. ΡΘΓ. οὗ [88 τηϊάα]6 ἀδροπθηΐ δειδίσσομαι; ““ ἰο αἴατπι,᾽)" ““ ἴα 

ἐεγτῖν 1) Ταΐ. δειδίξομαι. ΟὐΟτηρατα Οἰοσβατῳ ου θΟῸΚ ἰϊ., 190. 
Πάγη, Ἐρὶδο δηᾶ Ιοηὶο ἔου ἐπάγη, 8 5. 2 δου. ἰπά. Ρ8558. 

ἴχπε 185. ἀρ πήγνομι, “τὸ ἥπ Ὁ" ἴαϊ, πήξω: 1. δαε. ἔπηξαν Ὁ ὅ0Σ, 
ἔπαγον : ὥ ΔΟΥ. Ρᾶ558. ἐπάγην. ΟὈΙΊΡΑΓΘ ἢ ἐΠ6 τοοΐ οὗ 1}15 υϑυθ, 
ΠΑΤ,-, [Π6 ϑ'απβουῖ ρας, ““ἴο {16,᾽ δπὰ {ῃ6 1,Δ{1π Ῥαπ δ (ρΡἄδο), ρερϊοὶ. 
γῬαοίιπι; 85, 8150, ρα, ρῬαζο, Ῥαρίδεο ῦ. 

Ἑἰρύσατο, 8 5ἷπρ. 1 ΔΟΥ. ᾿πᾶ. τηϊά. οἵ ἐρύω ; ΗΠ ΘΤΑΙΥ͂, ““ ἐο 

ἄταιο :᾽ ζαΐ. ἐρύσω : ἴῃ {Π8 τη 416, ἐρύομαι, “ἰο »τοϊεοὶ -" 
Γαΐ. ἐρύσομαι : 1 Δογ. εἰρυσάμην. 

Παναίολος, πομ. 5ἰηρ. τηᾶ50. οὗ παναέολος, οὖν, “αἰϊ- εχιδϊε.".-- 
ΕὙΟΙΏ πᾶς δηᾷ αἰόλος.ς ΤΉΘΙΘ 15 ΠῸ Τϑίδγθ ῃοθ ΠΘΥΘ, 88 50ΠῚ6 500- 

ΡΟΒΘ, ἴο ΔΠΥ͂ (ῃἰπρ γδυϊ-οο]οτθᾶ, ἀπα ομδησίησ 4ΌΪΟΚΙΥ ἔτοτη 5ῃδὰθ 

ἴο Βῃα4θ. Τῇ Ὀ6Ιξ, νυνὶ ἢ τηυβῖ σὸ ἰἰσῃΐ τουηα [ῃ6 ννδἰβῖ, 18 σουῃ- 

Ῥοββϑὰ οἵ ρατίβ, δπὰ υϑυὺ ἤδθχίθ]8 ; ἀπά ἰπ (Πἷβ οα56, αθοΥ 8 81} Οἵ ΠΘΥΒ, 

ΒΌΡΡΙΘ 655 δηὰ Πδχ "ΠΥ ἀγΘ θβϑβθηΐίαὶ. Οὐδὲ ἘΠ6 ΤΟΙΠΔΙΚΒ οὗ 

Βειίπιαπη, 1,επὶϊ., Ρ. 66, ἀπ 1πΠ6 ποΐθ οῃ αἰολομέτρην, ὈΟΟΚ ν., 707. 

Ζῶμα, ποηη. βίην. οἵ ζῶμα, ατος, τό, ““α φΚιγὶ,.) “.α Κιϊὲ 

ἴανε 187. Οοηβαὶ ποΐθ οα υϑῦβα 139, 5. υ. ζωστῆρος. 

Χαλκῆες, ποτ. ΡΤ. οὗ χαλκεύς, ἢἥος, ὁ, ἙἘ᾿ρὶο ἀπηὰ Ιοηΐϊο ΟΥ χαλκεύς, 

ἕως, ὁ, ““α ἸΟΥΚΕΥ͂ ἔπι ὅγα85 ;᾽ ΤΩΟΤΘ 1 ΘΤΔΗΥ͂, ἴῃ ὈΤΟΗΖΘΕ.--- ΕἼΌΤη χαλ- 

κός. Οοηβοὶ Θἰοββαγῳ οἡ θοοΚ 1., 236. 

Ἕλκος, δου. βίηρ. οἵ ἕλκος, εος, τό, ““α «σοιιγιᾶ." Οοτη- 
ἴσπε 190. ΡῬᾶ͵Θ 188 1, αἰΐη πίοι. 

Ἰητήρ, ποΙη. βίη. οὗ ἐητήρ, ἦρος, ὁ, ἙἘ;ρὶο ἀπὰ Ιοηΐο ἴοτΥ ἐατήρ, δπᾶ 

1815 1Ἰαβὲ ἃ Ῥοθϑίϊο (ὍΤΤη 156] (ῸΥ ἐατρός, ““α γαψεϊοϊατι." ΟΥ̓ ΕΊΠαΙν 

“ἃ ϑιγρεοη.,"--ἜΈ τοι ἰαόμαι, “ἐο ἀεαὶ.᾽" 

1πνῈ 178. 

1χνε 181. 

[χνῈ 186. 

““ν» κων, 
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Βοολ 4. Πάπε 190-211. 
᾿Επιμασσεται, Ἐξ ρὶο ἀπὰ Ιοπίο ἔοΓ ἐπιμάσεται, 8 βἰηρ. [υἱ, ἰπὰ. οὗ ἃπ 

οὈϑοϊθίθ ργθβθηΐ, ἐπιμάομαι, “«ἰο παπάϊε,᾽") “ἰο {εεὶ,," ὅτε. : ἴαϊ. ἐπι- 

μάσομαι.----ΕὙ]η ἐπί ἀηὰ μάομαι, “ ἐο δεεἶς, ἰοιιοῖ, ἰαψ λμοϊὰά οὔ," 
Φάρμακα, Δοου8. ΡΙΌΓ. ΟΥ̓ φάρμακον, ουὅ, τό, ““α τετιεᾶν.᾽" 

ΤῊΘ ἴθστη ὈΡΥΟΡΘΓΥ͂ ἀθποίθβ απῳ ατϊβοὶαὶ πιξατι5, ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ ]Υ͂ 

ον »γοάιιοῖηρ' ρἠνψδίοαὶ εἤεοίβ: ὮΘΠΟΘ, 1. α πιεάϊεῖπε, ἄτι, τεπιεάψ, 
ΒΘ ΠΟΥ ἀρρ] θὰ ουδνν ΓΑΙ ΟΥ̓ ΤΆ ΚΘΠ ἱπυγατάὶ!γ ; ΠΠ. α ροΐϊδοποιι5 ἄτι 

(845 ΘΒΆΚΒΡΘΑΥΘ 0565 ἀγερ ΤΟΥ ΡΟΐΪΒΟἢ) : 6π06 α ἀεξαάῖψ, πιϊδολιίευοιι5 

ἐχρεάϊεπὶ, ΟΥ̓ πιεαπδ; 111. απ ἐποπαπίεα ροίίοη, βίον, ὅχα. ; α150, ἃ 

ἐλατηι, 5ρεἰϊ, ὅχο. ; ΤΥ. ἴῃ σΘΠΘΓΙΔΙ, α γοπιδάψ, ὈΒΌΔΙΥ τη  ΔΡἢΟΥΟΔΙΙΥ ; 

Υ. α πιεαπϑ [Ὁ οοἰογίηρ, α ἄγε, ραϊπὶ, εοἷογ ; ὙἹ. α ξἰϊπιμίαπί ἰο σῖσε ἃ 
γεϊδὴι ἰο ξοοά, α 8ρῖεε, α βεαβοπῖηρ.---ΑΚίη ἴο φύρω, ““ἐο πιῖχ,᾽) ἀπὰ 
τηθδηΐϊηρ, ἴῃ σΘΠΘΙΑΙ θυ Γη8, ἃ πιϊχίμτε. 

Παύσῃσι, Ερὶο δηὰ Ιοηΐο [ῸΓ παύσῃ, 8 5Β'ησ. 1 Δ0γ. 500]. δοΐ. οὗ 
παύω, “" 10 σατι86 ἰο σεαϑ8ε :᾽ [αΐ. παύσω: 1 Δ0Υ. ἔπαυσα. ἴῃ 16 τηϊά- 

416, παύομαι, “ἰο δεα56."" ᾿ 

1χνεῈ 196. Εἰδώς. Οοηβυϊ Οἰοβδατῳ ὁπ ὈΟῸΚ ἱ., 368, 5. σ. εἰδυέῃ. 
Παπταίνων, ΟΠ. 5[η5. Τηᾶ50. ΡΓ6Β. Ρα͵γί. οὗ παπταίνω, 

ἴχπε 300. ἐο ἰοοῖ ατοιιπια᾽ ΟΥ̓" αδοιιε :᾽" [αϊ. ἄνῶ : 1 δογ, ἐπάπτηνα ; 

ἰπ ΗΟΓΊΘΓΙ αἰνγανβ που ΐ δυρτηθηΐ.--- Α8 [6 ὑγοσγὰ ΒΘθτῺ8 Οὐ σ  ΠΑ]]Υ͂ 
ἴ0 ΘΧΡΓΕΒΒ ἃ εἰηιϊά ρεέρ, ἴΐ 1Β ῬγΟΌΔΌΙ]Υ ἃ τϑαυρ]!οαἰθα ἔοστη ΠπΌμα [ῃ6 
τοοῦ ΠΤΑ-, 85 Θοουττίηρ ἴῃ πτήσσω. ἔ 

᾿Ασπιστάων, ἘΡὶο πὰ Ιοῃΐο [ῸὉΓ ἀσπιστῶν, σθη. ΡΪ0Τ. οὗ 
ἴχκε 201. ἀσπιστής, οὔ, ὁ, “ 5ἠὶεϊἀ-δεατῖηρ,,") ἱ. Θ.,) ““α ισαττΊογ.᾽"-- 

ἙΤΊΟΙῚ ἀσπίς, “ α εἠϊεϊά." 
Τρίκης, δ6ῃ. βίηρ. οὗ Τρίκη, ἧς, ἡ, Ττῖσα, ΟΥ̓, ΤΩΟΤΘ ΘΟΙΏ- 

ἵμνε 302. ΓΠΟΠΪΥ, Ττίσσα, ἃ ΟἸΕΥ οὗ ΤΏΘΒΒΑΙΥ. (Οοηβυϊὲ ποΐθ.) ΤῊΘ 

ΡΙΌΒΘ ἔοτιῃ ἰβ Τρέκκη. . 

Ξ Ὄρσο,  5βἷπρ. 2 801. ᾿τῃρ. ταϊᾷ. οἵ ὄρνυμι, ““ἐο ἀγοιι56 ;) ἷπ 

ἴανε 304. 16 το ά]6, ““ ἐο ατὶ56,᾽" ““ἰο ατοιι56 οπεῖ5 βεἰΓ." ΟὈΙΏΡΑΤΘ 

Οἰοσβατῳ οα ὈΟΟΚ ἢϊ., 250. 
᾿Ασκληπιάδη, τοῦ. 5Βίησ. οἵ ᾿Ασκληπιάδης, ουὅ, ὄ, “505 ο[ 2 5ομῖα- 

Ρίιι5 ;" ἃ Ῥαϊτοηυτηῖο ποιῇ, ΤῸ πη ̓Ασκληπιός, “ ΖΕ ξΞοιιίαρῖιι5.᾽" 

Βάν, ἴοΥ ἔθαν, ἰῃ8 ὐυστηθηΐ Ὀοίησ ἀτορραᾶ ; δπὰ 1]8, 

ἴλνῈ 3209. Ἐρίο ἀπὰ ΖΠΟ]Ιο ἴον ἔδησαν, 8 τατ. 2. 80γ. ἱπά. δοῖ. οὗ 
βαίνω, “ἰο φὸ :) Ταΐϊ. βήσομαι : μοτῖ. βέδηκα : 2 δογτ. ἔδην. 

Βλήμενος, Ἐρίς δῃὰ Ιοπὶς ἴογ βεύδλήμενος, ποπι. 5ἰηξ 
ἴμπε 311. τη886. Ροτῇ, ρατί. ρ458. οὗ βάλλω, “ ἐο τοοιιπὰ :᾽ ἴαΐ. βαλῶ: 

Ροχῖ, βέδληκα : νετί. Ρ455. βέδλημαι. 
᾿Αγηγέρατο, Ἐ!ίΘ δπὰ Ιοηΐο ἴοΥ ἀγηγερμένοι ἧσαν, 8 Ρἷυγ, ΡΙαροτγί. 

ἰπὰ. Ρ458. οἵ ἀγείρω, ““ἐο οοἰϊεεὶ,᾽") “το φαίλεν ἱορείδετ :᾽" ζαΐ. ἀγερῶ" 

ἴχκε 191. 
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“ Βοοῖ 4. 7Τὴπε 211--2 92. 

Ρδγῆ. ρα58. χὰ Αἰ γϑαπρ!!οαίίοη, ἀγήγερμαι : Ρ]ιρατί, ρᾶ55. ἤγη- 

“έρμην 

ἴλνε 212. 

ἰονατά. 

Παρίστατο, 8 5ἴησ. Ἰτηροτῇ. πᾶ. τηϊά. οἵ παρίστημι, ““ἐο »ίαεε ὃψ ἐλε 
Δὐάε οὔ :" ἴαϊ. παραστήσω : ἴῃ ἴῃ τη144]6, παρίσταμαι, ““ἐο Ῥίαεε οπεὶς 
δεῖ ὃψ ἐλε δίάδ οὐ,᾽" “ἰο βίαπά ὃν," ὅἄχο. 

ἤΑλγεν, ἘΡὶς πᾶ 25 0116 ἔογ ἐάγησαν, 8 Ρ]0Γ. 2 ΔοΓ. ἰηα. ρᾶ55. οὗ 
ἄγνυμι, ““ἰο ὄτεαξ :᾽)" ζαΐ. ἄξω : 1 δογ. ξαξα (Ερΐο, ἦξα) : ροτῇ. ἔαγα: 

ὦ Δ0Γ. Ρᾶ35. ἐάγην. 
᾿Ἐκμυζήσας, ποτη. 51η5. Τη856. 1 Δ0Γ. ρᾶτί. δοῖ. οἵ ἐκμυζέω, 

“ἐἐρ δωοῖ οι :᾽") Ταΐ. ἥσω : 1 ΔΟΥΓ. ἐξεμύζησα.---ΕἘὙοτὴ ἐκ πᾶ 

μυζέω, ““ἰο0 5ιοῖ," ἀῃὰ 1815 ἔγοτη μύζω, ἐο πιακε ἐλε βομπὰ μῦ, μῦ, ἰο 
πιμγΊπΏΥ τοὶ, οἰοδεά ἰἴρ5 ; ἃπιὰ Π6ΠΟΘ ἐο διιοῖ, ἔγοτη 1Π6 οἰοβίηρ οὗ 16 

1105 1ποσεῖη, ἕο. Οοηβυὶ Ηεπισίετ ιιῖς, αὐ [μιο. Τῆπι. 8. 

Ἤπια, δοουβ. Ρῥ]υγ. πθαΐ. οὗ ἤπιος, α, ον, ““ 5061," ““ δοοίπιηρ,᾽" 

πε α.᾽) ἸΙη Ἠρδβιοα (ΤΆεοσ., 407), ἃπὰ ἀ5ΌΔ}Υ ἴῃ ΑἸ]Ο, ἰδ 15 ΤΩΘΥΘΙΥ 

οἵ ἔνγο ἱθυτηϊπδί! 0}8.--- ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἰο ὉΘ Ταίθυγϑα ἰο ἔπω, ἔπος, εἰπεῖν, 

ἃηα ἱπαϊσαϊίησ ΟΥΘΊΠΑΠΥ ἃ βοοίῃϊηρ ΟΥ̓ ΘΔΙγησ, Ὀτουσῃΐ αὐοῦΐ ὈΥ 

τηδσὶο τσοτιῖϊ5 πα ᾿ἱποδηΐδί! η8. 
Πάσσε, Ἐς ἀπά [Ιοπὶς ἴῸΓ ἔπασσε, 8 5ίησ. ᾿τηροτίῇ. ἰπά. 

δοῖ. οὗ πάσσω, Αἴτίς πάττω, ““ἐο δρτίπκίε,᾽" “ἰο δίγειο : 

ἕαΐ. πάσω : Ῥετί. Ρᾶ55. πέπασμαι. 

Χείρων, νος, ὃ, ““ Ολίτοη." Οοπβυϊί ποίβ. 

᾿Αμφεπένοντο, 8 ῬΙυΓ. ἱπηροτῖ, ἱπάϊς. οὗἩ 186 τηϊὰ α]6 ἀθρο- 
πϑηΐ ἀμφιπένομαι, “0 ὀιιδν οπε᾿5 58εἰ ατοιιπά ἃ ΒΘΥΞΟΠ ΟΥ̓ 

ἐπΐηρ. ̓"- -Ρτοῖὰ ἀμφί ἀπὰ πένομαι. 

ἜἜδυν, Ἑρὶς δἀπὰ ΖΞ ΟΠ Ο ἴῸΥ ἔδυσαν, 8 ΡΙαΓ. 98 80Υ. ΤῊΣ δοί. 
οὗ δύω, ΟΥ̓ δύνω, ““ἰο ἐπ εγ,᾽" “10 γεὲ ον : {[αΐ. δύσῳ: 2 ΔΟΥ. 

Κυκλόσε, ἀν. ““πίο ΟΥ̓ ἴπ α εἴτοῖε,," “' ἀξοιπά."--- ΕἼΤ 

κύκλος, “α εἰγοῖε,,") Μιὰ 1Π6 ΞΟΘῚΧ -σε, ἀαποίίησ τηοίίοπ 

[χνε 218. 

ἴμνε 219. 

ἴχνῈ 220. 

[πε 2392. 

ἔδυν. 

Μενήσαντο, Ἐς ἃηὰ ΙΟΠΪΟ [ῸΓ ἐμνήσαντο, 8 Ῥ]ΌΓ. 1 80Υ. ἰηὰ. τηϊά. 

οὗ μιμνήσκω, “ἰο τεπιϊπὰ :᾿ αἴ. μνήσω. Ιῃ 16 πηϊ44]6, ““ ἐο τεπιϊπά 

οπε᾿5 δεῖ ξ,᾽" ““ἰο τεηιεπιδετ,᾽" ὅζο. 
Χάρμης, θη. 5ἴηρ. οὗ χάρμη, ἡς, ἧ, “ δαιεῖ.,,,) «βρὲ, ἄο. Ιἴ οο- 

ΘΌΓΒ, 8150, ἴῃ ἴΠ:86 56η86 οὗ ““70γ,᾽" ἴῃ Ρίπᾶδτ (Οἱ., ἴχ., 129), δπὰ 

Ῥξειάο- Ῥλοογὶ., 110 ; ἃπά 1 χάρμη Ὀ6 ΤΘΔ]]Υ͂ 1Π6 5απη6 νγοσγὰ ἰπ θοῖἢ 
5 σηἰ Ποδίϊοηβ, ἀπ 50 ὈθΙοησΒ ἴο 1ῃ6 τοοῖ χαίρω, {ῃ6 5] σηϊβοαίίοη 

ΕΟ ἢ 15 βίου σα ΠΥ 1Π6 βθοοπᾶ τησβὲ Ὀ6 δἰγτη σία {Π6 ἢγβες: 

[ῃ6 σοπηθοίϊησ ᾿ἰπκ8 νγουἹὰ θη ὃ6 ““α δἠλοιΐ οΥ 70ψ,᾽" ἃπὰ 50 “ὦ 
ὁλοιι ΟἹ υἱοίοτψ," ““α δα ϊε- οι," “ἃ δαέιϊε.᾽ 



ἨΟΜΕΕΙΟ ΟΙΟΞΒΑΒΥ͂. ν.. 1} 

Βοοῖ 4. 1ήηπε 323 8--,85. 
Βρίζοντα, ἃ6οῦ8. 5'ηρ. Τηᾶ80. ΡΥΘ5, Ρατῖ, δοῖ, οὗ βρίζω, "" 

ἴανε 3329, δἰωπιδεν," “ἰο ποᾶ," ““ἰο 8ἴεθρ ;" δᾶ, ἴῃ σΘΠΘΙΔΙ, “ ἐο δὲ 

δἰεόρυ, βίοι, ἃπιὰ λεαὺῳ 1" [αΐ. βρίξω (ΠΘΥ6 Υ βρίσω). ΑΚίη ἴο βρίθω 
“ ἐο δὲ ἠεανυῃ.᾽" 

Καταπτώσσοντα, δ0οι8. Βἰῃ5. [η8856. Ὀ͵6Β. Ρδ͵ΐ, δοί, οὗ κα- 
ἴανε 224. ταπτώσσω, “ ἰο σοισεγ" ΟΥ̓́“ οτγοιιεῖ, ἀοισπ ᾿ΠΤΟΌρΡΙ [Θατ᾽" (ΚΘ 
καταπτήσσω) : ἴαϊ. καταπτώξω.----ἼοΙ κατά ἀπ πτώσσω, “ἰο σοισεν,᾽ 

“ὁ οτομοΐ,.᾽" 

Ἔασε, ἘΡίο δηὰ Ιοηΐο ἴῸΓ εἴασε, 8 Βἰηᾳ. 1 801. ἱπ4. δοί. οὗ 

ἴχνε 226. ἐάω, ““ἰο ροτηιῖ,᾽") ““ἰ0 ἰοὲ αἰοπε,᾽)") ““ἰο ἴεαῦε :" ζαῖ. ἐάσω : 

Ροτῖ. εἴακα : 1 801. εἴασα. 

Φυσιόωντας, ΔΟΟῸ5. Ρ]ῈΥ. Ππηᾶ50. ΡΓ65. Ρατί. οὗὁὨ φυσιάω, “6 
ἴμνε ΑΥ. ποτὶ,» “0 Ῥαπὶ,᾽ Ἰδῃσίμποηθᾶ, δοοογάϊηρ ἰο 1π6 Ἐρίο δυ8- 
τοι, ἴτο πὰ φυσιῶντας.---ΕἼΟΙη φυσάω, “10 δίοιν,") “ἰο γι." 

Εὐρυμέδων, οντος, ὁ, “ Επγγηιεάοη,᾽") βοὴ οἵἉ Ῥίοϊθιηθυβ, δηὰ 
Τὰν 228. : 

ΟΠτὶοίθου οἵ Αραιηθιημοη. 
Πειραΐδαο, ἙἘ!ρὶο ἀηᾶ Τοτῖς (ὉΓ Πειραΐδου, θη. οἵ Πειραΐδης, ου, ὁ, 

“δοῃ οἵ Ῥεΐγαιι5,," ἃ Ῥῖγοηυ το ποῦηῃ, ἴγοπλ Πείραιος, “ Ῥείγαιι5.᾽" 

Παρισχέμεν, Ἐρίο, ἄο., ἔὉΥ παρίσχειν, ρΥ65. ἰηΐ, δοΐ, οὗἉ πα- 
ρίσχω, ““ἐο μοϊά ἴπι τεαάῖηε58 ;᾽) ἃ ΘΟἸ]αΙΘΓΔΙ ἔοττη οἵ παρέχω. 
Κάματος, ποιη. βίησ. οἵ κάματος, οὐ, ὁ, ““τυεατῖπ688." ---ΕἼΟΤῚ 

κάμνω, “ἰο ἰαδοτ.᾽" 
Πεζός, ποιῃ. βίην. τηᾶ80. οὗ πεζός, ή, όν, “ οπ [οοὶ.᾽"---ΕὙοΤΩ 

πέζα, “6 [οοἱ, ἃ ἴθττὴ ΟΥσΊΠΑΙΠΥ Ποῦ ἀπὰ Ατοδάϊδη 
ΤῸΓ πούς. : 

᾿ἘἘπεπωλεῖτο, ὃ Βίησ. ἱπηρογί. ἱπάϊο. ταϊά. οἵ ἐπιπωλέομαι, “ἐο πιοῦε 
αδοιιὲ ἀπιοηρ : Ταΐϊ. ἥσομαι. Οὐομραγθ ὈΟΟΪΚ ἰἰϊ., 196. 

Ταχυπώλων, 56. ΡΙ0Γ. πᾶ56. οὗ ταχύπωλος, ον, “«οἱἐὴ, δε 

δίοει5."-- Ἴοτα ταχύς, “ διυ{!,,) ἀπὰ πῶλος. 

Θαρσύνεσκε, ἙΡία δηᾷ Ιοηΐς ἔοΥ ἐθαρσύνεσκε, 8 5ἷπρ. ᾿ἰΐθτα- 

ζσπα 585. {ἰγν8 ἱτηροσῇ. οὐ ϑαρσύνω, ““ἰο ἐπσοιγαρο,,)" “ ἰο απίπιαίε :ἢ" 
Ταϊ. ϑαρσῦνῶ : 1 801. ἐθάρσῦνα : ἱτηροτί. ἐθάρσυνον : ἰϊθγαίίν6 ἐθαρσύ- 
νεσκον, χα. 

Μεθίετε,  ῬΙΌΤ. ΡΓΘ5. ΠΠΏΡΘΓ. δοῖ, οἵ μεθίημε, ““1ο τεηιῖξ,᾽" 
“10 ἰαψ αδἰά :᾽ ἔαϊ. μεθήσω : 1 δΟΓ. μεθῆκα.---ΕἼΟΤᾺ μετά 

1χνὲ 229. 

αν 290. 

[ΙΝῈ 291. 

ΝΕ 292. 

[1ΝῈ 2394. 

δπα ζημι. 
Θούριδος, θη. βίη. οὗἉ ϑοῦρις, ἐδος, ἡ, “ ἱπιρείμοιι5,᾽") Γδταϊπτηθ [Όττη 

οἵ ϑοῦρος, ὅτο.---ΕἼομ ϑρώσκω, ϑορεῖν, “10 ἱεαρ :" 4150 δκίιι ἐο ϑύω. 

Ψευδέσσι, ἘΡὶο ἴοτ ψευδέσι, ἀδϊ. Ρ]υΓ. τηᾶ80. οὗὨ γ ευδής, ἔς, 

ἴανε 385. ἡ ἰψίη δ᾽ ἀπὰ, ἃ8 ἃ πουῃ, δαυϊναϊθπὶ ἰο ψευστής. α ἴἰατ.᾽" 
Οοηβαϊὶ ποίθ. 

ΡΡρῷ 



Ἴ2θ6 ΗΟΜΕΕΙΟ ΘΙΟΞΒΑΒΥ. 

Βοοῖ 4. 1ήπε 335-243. 

“᾿Αρωγός, ποτη. Βίηρ. οὗ ἀρωγός, οὔ, ὁ, ““απ αϑϑἰδίαπὶ,,") “ἃ λεῖρετ. " 
ἈΚΊΙη ἴο ἀρηγών, ἵἴτοπι ἀρήγω, “ ἐο αἱά."" : 

ἴχνε 237. Τῦπες, ποίη. Ρ]ΌΓ. οὗ γύψ, γυπός, ὁ, ““α τιιϊέμτε." 

Ἔδονται, 8 ΡΙυγ. δαΐ. πᾶ. τη]. οΥ̓ ἐδω, «“ἐο εαὶ,) «“ἐο ἀετοί :" [αἷ. 
ἔδομαι πιὰ ἐδοῦμαι, ΤΩΟΥΘ ΤΆΤΕΙΥ ἐδέσω: Ρατῇ. ἐδήδοκα: ραγῇ, ρᾶβ88. 
εδήδεσμαι : 1 ΔΟΥ. Ρᾶ55. ἠδέσθην. ὙΤῊΘ τοοῖ 5 Τθιπᾶ ἰπ 81} ῃ6 δος 
Ὠδΐθ Δ σΊΑΡΕΒ: ϑϑηβουῖ αὐ; 1,Α[1η εα-ο, ε55ε ; ἘΠΡῚ 5} εαὲ δᾶ αἕε; 
αβιπηδῃ ἐ858-επ, ἕο. (Ροΐϊ, Εἰψπιοῖ. Εογϑοῖι., 1ϊ., Ρ. 242.) 

Εἰ υχῦ. Μεθιέντας, ΔΟΟΘΌΒ. Ρ]ΌΥ. ΤηΔ50. Ρ͵ΘΒ. Ραγί. δοῖ. οὗ μεθίημι, 

«ἐἐρ τεηιῖν,," “ἴο τεῖα:,᾽" ἄχτο. 

Ἐ- Χολωτοῖσιν, ἘΡΙ΄ ἃπᾶ ΙΟΠΪΟ [ῸΓ χολωτοῖς, ἀαΐ. Ρ]ΌΓ. ποαξ. 
ΝΕ 3241. 

οὗ χολωτός, ἤ, ὄν, ““ἀπρτυ,᾽" “αὐταί [μὶ."---ΕἼότη χολόω, “ἰο 

πιαζε ἀπ Ὁ ἴπ ἴΠ6 ραββῖνθ δηᾷ τηϊ 416, "" ἐο δῈὲ ἀπρυῳ,᾽" ὅχα.---ΕὙΟΤῚ 
χόλος, “φαΐ, «δ116,. θὰϊ ἀΞΌΔΙΙΥ “ δέδίοτ ἀπρετ,᾽" “τὐταῖϊ,." 
915. Ἰόμωροι, νοῦ. ΡΙυΥ. οὗ ἰόμωρος, ον, “ ὑτασρατί.᾽"---Ετοτη ἴα, 

“ἐᾳ τνηοῖσε,᾽ ἃπα μῶρος, “ταρίηρ," “ {ιτίοιι5," ἀπα ἱπαϊοᾶ- 

εἶτα οὗ τῆϑῃ οὗ ὃς στ οσᾶβ, θοδβίθυβ, Ὀσασρατγίβ, ἕο. ϑουηθ ἀδυῖνθ 

1 ἴτοπὴ ἰός, “απ αττοιρ,᾽ 8 Πἃ Τη8Κ6 ἴΐ βίστὶν “ ἡρλεῖτρ ιοϊεῆ, αἀγτοιῦς,᾽" 

85 ορροβϑὰ ἴο ἐγχεσίμωρος, “τοἱεἰἀϊηρ ἐλε δρεατ ;" Ὀὰπΐ ἴῃ ἰόμωρος [ῃ8 
ε 1β Βῃοσΐ, ἜΘΥΘΔΒ ἴπ 811 {Π6 σοτηρουπάβ οὗ ἰός 1Π8 ε 18 Ιοπσ. ΟἹἢ- 

615, ἀσαΐῃ, ἀδάυοθ ᾿ξ ΠΌτΙΩ ἰέναι ἐπὶ τήν μόρον, “ τιιδηϊηρ οὴ ἐπεῖγ ζαίε;" 
8Π4 ΟἴΠΕΙΒ ἔτοτη ἴον, ““α υἱοῖ εἰ, πὰ μόρος, ““ [αἰε,") ἃ5 Τηδδπίηρσ ““ πιεη 

οΓ ἐλε ἀεδέϊπῳ οἵ α υἱοϊεῖ,᾽ 1. 8., δ]ιοτι-ἰϊσεά ; ΟΥ̓Κ ουἱοϊεἰ-,᾽ 1. 6., ““ἀατῖ- 

{αϊεἀ." Βυΐ 811] {Π656 ΟἰὙτη]οσθ5. Δ͵Θ ἱΠΙΘΤΪΟΥ ἴο ἴῃη6 ἤτβῖ. Οοη- 
80] ποίθ. 

᾿Ελεγχέες, Ἐρὶς δηᾷ Ιοπῖς ἴ0Υ ἐλεγχεῖς, γ06. Ρ]0Υ. οὗ ἐλεγχής, ἔς, 

«ἢὲ ξιιδγεεὲ οὗ τεργοαοῖ ;᾽) Τὴοτα ᾿ΠΓΘΥΆΠ]Υ, ““ υἱδιἐεα το, τερτοαεῖι,᾽" 1. 6., 

δματιεζμὶ, σοισατάϊῃ.---- ἼΤΩ ἔλεγχος, εος, τό, “α τερτοαοὶι.᾽" 
Σέθεσθε, ἃ ῬΙΌΥ. Ρ͵6Β. ἱπᾶ. οὗ 1ἴῃ6 ἀδροπδπί νϑτὺ σέδομαι, ““ἐο ξεεὶ 

αϑῇαπιεά.᾽" (Οοπβοϊ ποΐθ.) ΤῊΘ δοίϊνθ ἔοστη σέθω, ζαΐ. σέψω, ἴ5 

Ροβί- Ηοιηδτῖο. 

ἜΞΞΓΙΣ Τίφθ᾽, ἴοΥ τίπτ᾽ ὈΘΙΌΤΘ δὴ δϑβρίγαϊθα γοῦνα], ἃπα 1}15 Ἰαϊίθυ 

ΤΟΥ τίποτε, “τοῖν, ἱπεη. 3" Οοιηρουπαθά οἔὗἉ 1η6 ἰπίοττορσα- 

ἔἶἰν τί δῃὰ 1ῃ6 δάνυθυθὶαὶ ποτέ, ἀπ δηβυγουίηρ ἴ0 1Π6 1,δἰϊπη φείά 
ἐαπάεπι ἴ ; ᾿ 

Ἕστητε, ἙΡὶς ΤῸΓ ἑστήκατε, Ὁ Ῥ]ΌΓ. ροτῖ. Ἰηᾶ. δοΐ. οὗ ἔστημι, “0 

Ῥίασε : [αΐ. στήσω : Ῥοτί. ἕστηκα, “1 εἰαπὰ :" 2 Δ0Υ. ἔστην, “1 οἰοοά.," 

(Βιμίπιαητι, Ἱττορ. Ῥετὺς, εἀ. ΕἸἰδλϊαζκε, ρΡ. 130, 564.) 

Τεθηπότες, ποΙη. Ρ]υΥ. ρΡοσῖ. ρατί, δοΐ. οὗ τέθηπα, ἃ ῬΡοσίδοξ νυ 

ῬΓΘβθηΐ βιρηϊβοδίίοη, ἤοτα ἃ τοοΐ ΤΑφ-, οἵ ννμῆθ ΠῸ ῥσθβθηΐ 15 

Τυυπα, “0 δὲ αϑἰὀπὶδ)εα,᾽" ““ἰο δὲ αδἰοιπάεα," “ἰο δε απιαξεά." ΑἈΚΙΠ 

τὰ ϑήμβος, ϑόέομαι. ϑαέομαι, ϑαῦμα, κε. 
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Βοοῖ 4. 1ήπε 342-262. 

Νεύροί, ποι. μα ν. οὗ νεδρός, οὔ, ὁ, “6 ψοιμηᾷβ οΓ (δ ἀδεν,᾽") “ἃ 

[πιυη." ῬΥΙΟΌΔΟΙΥ ἔτοιῃ νέος, νεαρός, “ ψοιηρ,᾽) ὅχτο. 

Πολέος, Ερίο ἴῸΓΥ πολλοῦ, σθῃ. βίη. πϑαΐ. οἵ πολύς, πολλή. 
ἔπινε 244. πολύ, “ἴαγρε,,)" ἄχ. Ξ 

Θέουσαι, ποπι. Ρἷαγ. ἕδη. ργθ8. ρασζί. δοῖ. οὗ ϑέω, “ἰο τμη." Οὐ. 
ρᾶχΘ Οἰοδϑατῳ οὐ θΟῸΚ ἰΐ., 183. 

Ἕστᾶσι, 8 ῬΙαΓ. Βγποοραῖθα ρμοσί, δοΐῖ, ἴοσ ἑστήκασι, ἴτοτῃ 
᾿ ἥστημι, ἄα. (Βιμέπιαπη, ἱγτερ΄. Ῥεγὺς, Ρ. 136, εἰ. ΕἸδλϊακε.) 

Εὔπρυμνοι, Ὠοτη. Ρ]υΤ. ἕδη. οὗ εὔπρυμνος, ον, “ ζαϊγ-5ἰετηεά," 

ἼλπΕ 48. τοἱ!ὴ ἐσεἰί- διιῖϊε Ροο»."-- ΕὙτότη εὖ ἀῃὰ πρύμνα, "α 5ἰἜΥΉ ἢ ΟἹ 
« »οορ. 

ἴμχνε 245 

Οὐλαμόν, ἀςουβ. βίην. οὗἩ οὐλαμός, οὔ, ὁ, “α ἐλγοηρ οἵ »γ»ὰτ- 

ἴαμα 351. ΤίΙΟΥΒ,᾽᾽ ““α δαπά," ΘΒρθοία ΠΥ ἰπ Ὀα.116, ΟΥ οὐ 1Π6 6Υ{ὐΘ οὗ 

θπ6. [πῃ ἨοιηοΥ ἃἰνναυβ οὐλαμὸς ἀνδρῶν .----ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἔγοιῃ εἰλεῖν, ἃ5 

ΓΘίδυσίηρσ ἴο ἄθηβθ θοάϊθβ ἂπὰ οὐονγὰβ οὗ ΡῬΡθορῖὶθ. Οὐμηρατθ Μιμέ- 

πιαηη, 1,οαὶϊ., 5. Ὁ. εἰλεῖν, 21. 

Συΐ, ἀαΐ. βίης. οἵ σῦς, σῦός, ὁ, ἀπ ἡ, Ὀὰϊ ΟἾΘΠΘΙ τη886. 

ἴανε δῦ, {Πδη ἔδιη., δ6 5. σῦν, “ἃ δοατ,,)" ““α 5οιν." ΟὈΙΏΡΑΓΙΘ (ἢ 6 

1,αἰΐη 55, Οθυτηδη βαῖ, ΕἸ] 5} δοισ, οὗὨ νυ οἷ δισίπς 18 ΒΥ ΟΕΥ 1ῃ 6 

Ρ]υΓΑ].--- ῬΥΟΌΔΌΙΥ ἔτοτῃ σεύομαι, ἔσσυμαι, σύμενος, πιὰ αᾳκΚίη ἰο ϑύω, 

« ο τιϑῖι,) ἴτοῖὰ 1Π6 νἱοθ ποθ δηὰ ἤθυοθῃθββ οὗ (6 ψν]ὰ ὈΟΔΓ. 

Εἴκελος, ποι. βίηρ. τηᾶβο. οὗ εἴκελος, ἡ, ον, “ {κε." - [ -τοτα εἰκός, 
“κε. ἈΠΟΙΒΘΥ δηᾶ πΊΟΥΘ Ρορίΐο ΤΌΤ 5 ἔκελος. 

Πυμάτας, δροιβ. Ρ]ΌΓ. ἔθη). οὗ πύματος, ἡ, ον, “ λϊπάπιοοί,᾽"} 

ἴλνε 354. ἰαδὶ."- ἪΟτοτη πυθμήν, 85 1 ΤὉΓ πύθματος. 

Μειλιχίοισιν, Ἐρὶς ἀπά Ιοηΐς [ῸΓ μειλεχίοις, ἀαΐ. ρΙαγ, ἡϑαΐ. 
ἴανε 9356. οἵ μειλίχιος, α, ον, ἃῃ!ὰ 8150 ος, ον, “ ὀίαπιά,᾽ “ 500, “ φσεη- 

εἰ6,," “" δοοιλῖπρ."--- τότ μειλίσσω, “ἰο 5οοίδιε,᾽"" ““ἰοτπακε σεπεϊε.᾽ 
Δαιτί, καῖ. 5βῖηρ. οἵ δαΐς, δαιτός, ἧἡ, ““α δαπᾳιεί.᾽" Οὐοηδβαϊῖ 

αν ῷ59. πο οςρατῳ ου ὉΟΟΚ ἱ,, 424. 
Τερούσιον, Δ6Ου8. βίη. τηᾶ86. οὗ γερούσιος, αι, ον, “ δεϊοηρσίηρ ἰο αἢ 

εἰν," ΟΥ̓ “οἰιϊεζιαῖη." (Οοπδβυε ποίθ.) ---- Εγοα. γέρων, “απ οἷω 

"παν. 

Κέρωνται, 8. ΡΥ. ΡΓΕ5. 500]. τηϊά., δηᾶ αββϑίπϑα ἰο κεράν 
ἴαπε 360. νυμι, “το τυῖχ,᾽" Ὀὰϊ ΒΘΙΟΠσίΠσ᾽ ΤΠΟΤΘ ΔηΔ ΟΡ ΟΔΙΥ το ἃ ΓΌΥΠῚ 

κέραμαι, Ὁ ὨΪΟὮ, ΠΟΥΘΥΘΥ, 15 ποῖ απ. (Βιέίπιαηη, ἵγτερ. εν, Ὁ 
145, εὦ. ΕἸδἠϊ.) 

Δαιτρόν, ἀ6ου8. βίηρ., οὗἉ δαιτρόν, οὔ, τό, “απ αϑοὶρηπεᾶ μογ- 
Τανε 362. οπ."ΞΡτοῖι δαίω, «ἐο ἀϊοϊά,)» “ ἰο ἀϊοιτίδιιε.» 

Πίνωσιν, 3. ΡΪΌγ. ΡΓ658. 80]. δοῖ. οὗ πένω, “ἰο ἀγὶπῖ 2) [αϊ. πίομαι, 

δη, ΑἴΘΥ ΑὙἰβίοιθ, πιοῦμα : Ῥοτί. πέπωκα, ὅτ. ᾿ 



ΝΕ: ΔΌΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΞΒΑΒΥ. 

Βοοῖς 4. 7Ζήπε 368-270. 

Πιέειν, Ἐρὶο ἃηὰ Ἰοπῖο ῸΥ πιεῖν, ῷ 8ΔΟΥ. ἰηἢ ἀὐϊ. οὗ πίνω 

“ἐρ ἀτῖπκ." 

Ὄρσευ, Ἐρὶς [ῸΓ ὄρσο, Ἀποίῃο. ἘΡΙΟ 1Όττη ΤῸΓ ἩΥΒΙΟῊ 15 ὄρ 

σεο. Οὐομηβυὶξ Οἰοσβατῳ οἢ ὈΟΟΚ Πἰϊ., 2350. 
᾿Αγός, ποπῃ. βίηρ. οἵ ἀγός, οὔ, ὁ, ““α ἰεαάετ,᾽" ““α οἰῖε.""-- 

ΕἼοτ ἄγω, “ ἐο ἰεα(.᾽" 

Ὄτρυνε, ὦ 5Βἴησ. ΡΓ65. ᾿ΠΊΡΘΤ. δοί. οὗ ὀτρύνω, ““ἐο πγρὲ οἢ -ἢ 
ζαϊ. ὀτρυνῶ : 1 8Δ0Υ. ὦτρῦνα. 
Τηθόσυνος, ποτη. 5ἰηρσ. τη850. οὗ γηθόσυνος, η, ον, “ ἀεϊσ ἠὲ 

εἰ," “ σἰαά.""---ΕἼοτᾺ γῆθος, ““70ν,᾽"" ““ ἀεἰρἠὶ.᾽" 

Αἰάντεσσι, ἘΡίο ἀπᾶ Ιοπίο ἔοσ Αἴασι, ἀδΐῖ. ΡΙγ. οὗ Αἴας, αν 

τος, ὁ, “ὁ Α)4ᾳ2." 

΄ Κορυσσέσθην, ἘΡὶςο δηὰ Ιοπὶςο [Ὁ ἐκορυσσέσθην, 8. ἀΔ8], 'τη- 

ἴαπε 514. ΡοΓῖ. 1πά. τηϊά. οὗ κορύσσω, “ἐο ατηι." ΟὐΟΙηρᾶγα Οοδβατῷ 
οὐ ΌὉ00Κ 1ϊ., 279. 

Νέφος, ποῃῃ. βίη. οἵ νέφος, εος, τό, ““α οἰοιά," ἀπ 4150 “ἃ ἄτη: 

ἰἀγοηρ," “α εἰοιά ὁ πιετ.᾽" -- Ὑοτ {6 5816 Τοοΐ 88 νεφέλη, πεδιια. 
νι ἢ νῃϊοἢ σοΙηρατθ 1ηῃ6 αδιτηδη Ν᾽ δεῖ, απ ἃ 4150 {η6 1αἰΐη πε», 

ἃηᾶ {Π6 ϑδηβουῖ παΐλας, “" Ὠθδυθη.᾽ἢ 

Σκοπιῆς, Β6ῃ. 5ἰηρ. οὗ σκοπιῆ, ἧς, ἦγ ΕἸρΡΙσ ἀπηᾷ Ιοηΐς [οι 

{τινε 376. σκοπιά, ἄς, ἧ, “α ρ»ίασε τὐΐεποε οπὲ σαπ ἰοοῖ ομέ,᾽ “ α ἰοοῖ- 

σμὲ ρίαςε," ἵπ ἩΟΙΏΊΘΙ ΔΙΝΔΥΒ α πιοιπίαϊη-ρεαΐ, ΟΥ̓ἠμε-ἰορ.--- ΎΟτα 
σκοπέω. 

ικνὲ 363 

ἴχνε 3604. 

ἴχνε 365. 

Τανε 268. 

ἴχνε 212. 

[ἀπε 273. 

Ἰωῆς, 56η. 5ἰηρσ. οὗ ἰωή, ἧς, ἦ, “αηῷ ἰομά δομπάᾶ,᾽" “ἐλε 

ΤΟΥ" ΟΥ̓ ““τοὐιιδιϊπρ οἵ ἴΠ6 νυἱπᾶ.᾽ ΑΚίῃη ἴο ἐἰά, “ α νοῖξε.᾽" 
τε αᾳ οΥν,᾽ δηᾷ ἰώ. 

Μελάντερον, ποτ. 5ίησ. ποαΐ. οὗἁ ΣΑΚΣΣΟΝΣ α, ον, σοΙῃ- 

ΤΑΝΕ, Ραγαΐϊνα οἵ μέλας, ““ ὀἰαοῖς ;" σοτηραγαΐῖνα μελάντερος : 58- 
Ρ6Π). μελάντατος. ΟὔΒΕΥΥΘ ἱμαΐ [ῃ6 σομῃραγαίϊνθ βϑίδὈ]! ]5η65 1ῃ8 

ΟΥσΊΠΔ] ἔοττη ἴο θ6 μέλανς ; ἀπά Ὀοΐἢ μέλανς ἃπα κελαινός ἈΡΡΘΩΓ ἴο 

ΒΡΓΠΡ ἔγομ ὉΠΟίΠΘΥ ΦΌΓΠῚ, κμελανς. (οπαϊάξοη, Νειν Οταΐ., Ρ. 136.) 

Πίσσα, ποτη. 5ἴηξ. οὗ πέσσα (Αἰτίο πέττα), ης, ἡ, "" ριϊοῖι,,) ΜπΘίΠθι 

5011 οΥ Πα ϊα .----ἘὙ ΟῚ ΒΆΙΩ6 τοοῖ 85 πέτυς, “α ρίπε-ίγεε.᾽" 

Λαΐλαπα, δοου5. Βίησ. οὗ λαϊζλαῴ, απος, ἧἦ, “α πεττίοαπε,Ἶ 

ἴλνε 378. ὙΠ οἸου 5 πὰ {ΠΟ Κ ἀδΥκη 6855 ; Π6ΠΟ6Θ6, ἰῃ ΗΟΙΏΘΙ, υ588]- 

Ιγ 7οἰπθᾶ ἢ {Π6 Θρ᾿Πθῖ5 κελαινῆ, ἐρεμνή. Ῥοῖξ ἀδίθοϊβ ἴῃ 1868 ]δᾶὕ- 

1ῈΓ ρΡᾶτί οὗ λαῖ-λαπ ἃ ΤΘΒϑιηὈ] πο ἴὸ [Π6 τοοί οὗ [Π68 1,αἰΐη γαρ-ετε, 

ἄο. (Εἰψπηιοῖ. Εοτϑβοῖι., '.,) Ρ». 258.) 

Σπέος, ἀοουβ. βίηρ. οὗ σπέος, εος, τό, ““α εατε."--- ὙΌΤΩ 

σπέος τα ἀοτὶνϑα (6 ἔὈυτ5 σπήλαιον ἃπὰ σπῆλυγξ, δη6 
10:6 1,Αἰ!π 8ρέοιιβ, βρείαιπι, ὅζο. 

1κνὲ 276. 

[λκε 379. 
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Βοοῖ 4. 1ήπε 279-901. 

Μῆλα, δοουβ. Ρὶαγ. οἵ μῆλον, ουὅ, τό, ““α 8λεερ." ἩοΙΊΘΥΙ αἰ νναν8 

0.865 106 ΡΙυταὶ, μῆλα, ὈΥ ὙΥὨΐΟἢ ἢΘ πιθδη8 ΠοΟΚΒ οὗ ΒΏ66ρ οὐ σοδίϑ 

ΤῊῺΒΘ ἔθη μῆλον, ἴῃ {Πῃ6 5Β6η86 ὮΘΤΘ ρσίνθῃ, 185 ποῖ υϑοὰ ἴῃ ργΌ056. 
Κίνυντο, Ἐὶο δηὰ Ιοηΐς ἔοΥ ἐκένυντο, 8 Ρίατ. ἱπηροτῖ. ἱπὰ 

ἴανε 381. οὗ ἃ ροορίϊς, διά ββρθοίδ! Ἐρίο ρΡᾶββίνθ, κένῦμαι ([ΓΟΙῚ 

8η Οὔβοϊθίθ δοίϊγϑ, κίένῦμι), ““ἰο δὲ 8εὲ ἴπ πιοΐζοη.,"--ακίη ἴο κεινέω. 

Σάκεσιν, ἀδί. Ρ]ΌΥ. οἵ σάκος, εος, τό, ““α εἠεϊά." Οοπι- 

Ρᾶγθ Οἰοββατῳ ου θΟΟΚ [ἰ]., 335. 

Πεφρικυῖαι, ποΙη. Ρ᾽υΓ. ἤδη. ρϑσΐ. ρβατί. δοῖ, οὔ φρίσσω (Αἰίίο, φρέττω), 
"ε1ο δὲ τοιιρῖι,᾽.") ““ἰο ὀγίβεϊ :᾽ Γαΐ. φρίξω : μετ. πέφρῖκα. ΤῊΘ τοί 18 
βίγι εν ΦΡΙΚ- : ΠΘη66 φρίξ, φρίκη, φριξός, ἕο. ἈΚΙπ, 4180, ἴο ῥῖγος, 
διγέω, ῥιγόω, ἃ5 81580 ἴο 1ῃ6 Τιδἰΐῃ τίρεο πὰ ὕγίρεο, ΏΘΠΟΘ [Π6 
ΕὙΘΠΟΝ [Ἰ5ΘΟΉΠΕΥ. 

1χνὲ 285. Αἴαντε, γοα. 08] οὗἉ Αἴας, ἀντος, ὁ, ““ Α47α“.᾽" 

᾿Ανώγετον, ὦ ἀιδ] ροτῇ. ἱπᾷ. δοῖ. τ ἢ ργθβθηΐ βἰσπίθοα- 
ἴανε 287. ἰἴοῃ, ἄνωγα, ας, ε, ΟΥ, ὙΠ {6 δαρτηθπί, ἤνωγα, ας, ε. 
Οοηβα ΟἸοσϑατῃ οπ θΟΟΚ ἱ., 818, 

Ἔτετμε, 8 5ἴηρ. οὗἩἨ Δῃ δογίβέ σι πουΐ ἃ Ργθβθπέ, ἔτετμον, 

ἴανε οϑϑ. ἐς, ε, δ6., ἀϑϑὰ ΕΥ͂ ΗδπΙδΣ ἐπ Ἐδ6 ἱηα!σδξῖνο, δοΐῆι ΨΗΡΆ 
πᾶ νυῃουΐ δυρτηθηΐ, ἃηἃ ΟΠ06 ἰπ 1Π6 2 βίησ. Βυδ)] ποῖ. (0ά., χΥ., 
15), ““}λε οιιπά,"") “κε οσετίοοξ,᾽" ὅτο. 

Οὖς, ἀοοῦβ. ΡΙΌΥ. τηᾶ56. οὗἁ [6 ῬΡοββθββίυθ ὅς, ἢ, ὅν, ποϑῖν 

ἵν 394. ς Μρβὲ ἀβθαὶν οἵ 186 τηϊτὰ ῬΘΙΞΟΠ, ΤῸΓ ἑός, “ λὲς," 
ΠΤ Δὰ 

Στέλλοντα; ἃοοῦβ. Βηρ. ΠΊ456. ΡΓ65. ρᾶτί. δοῖ. οὗ στέλλω : ταῖσδ] 

βἰσηϊποδίίοη, “ ἐο δεὲ, ρίασε,᾽" ἱ. 6., “"πιαῖε ἰο δίαπά, ἢα ;" Θβρθοίδιν, 
᾿ε20 8εὲ ἔπ οὐδ, αὐταηδε, ατταῦ ;" δἀῃὰ οἴθῃ τ ἢ ΘΟἸ]αΐ θα] βισηϊῆ- 
οαἰΐοη, ““ἐο ζιγηϊδῆ, ἐχεῖρ, σοὶ τεαᾶγ," ἄς. Ἡθποθ “ἐο ἀϊβραίεν,᾽" “1ο 
βοπά," ἄχ. : ἴαΐξ. στελῶ: 1 80Υ. ἔστειλα.----ἘΥΟΤῚ ἃ τοοί, ΣΤΈΛ-, 

ΣΤΑΛ-. 

ΗΒ 82. 

Ἱππῆας, ἘΤΙΟ δηὰ Ιοηΐο ἴ0Υ ἱππεῖς, ἀοσι5. ΡΥ. οὗ ἱππεύς͵ 

ῆος, ἘΡὶο δηὰ Ιοπὶς ἔοὺγυ ἱππεύς, ἕως, ὃ, ““α ολατίοίεετ.᾽"-- 

Ετοτ ἵἕππος, “ὦ ἤοΥγϑ8ε.᾽" 

Ὄγχεσφιν, Ἐς ἀπὰ Ιοπῖο ἔῸγ ὄχεσιν, ἀαἴ. ΡΤ. οὗἉ ὄχος, εος, τό, “ὦ 
ἐλατγτοὶ.᾽" 

Ικνε 3298. ᾿Ἐξόπιθε, αἀνοτῦ, ροοῖϊς ἴου ἐξόπισθεν, “ δεϊιὶπα.᾽" 
Ἔλασσεν, Ἐρίο ἴὉΓ ἤλασεν, 8 5Βίησ. 1 Δογ. ἱπά, δοῖ. οἵ 

ἴχνε 399. ἐλαύνω : [αΐϊ. ἐλάσω : 1 δογ. ἤλᾶσα. 

᾿ἘἘπετέλλετο, 8 5ίησ. ἱπηροτῖ. ἱπά. τηϊὰ. οὗ ἐπιτέλλω, “ ἐο 
ἴμνε 301. ργάον." Τὴ πιά]8 γοῖθθ ἰ Β6υΘ υβθᾶ ἰπ 1ῃ6 58ΠῚδ 
Β6Π56 8ἃ5 ἴΠ6 δοῖϊνθ. ΟὈμΊραΥΘ Οἰσσϑατῳ οἡ ΟῸΚ ὶ., 295. 

[χνὲ 297. 
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Βοοῖ 4. Τάπε 802-914. 

Σφούς, ἀοου5. ΡΙυΓ. τηᾶ56. οὗἩ σφός, σφή, σφόν, ροββεδδίψε 
ΡῬΙΌΠΟΙΏ, “ἐλεῖτ,᾽" πκ6 σφέτερος. ἴῃ Ἰαΐθυ ροϑίβ, 8150, 

σφέος.----ἘΤΟΤΩ σφεῖς. 
Κλονέεσθαι, Ἐξρὶο ἀηᾶ Ιοπῖο [ῸΓ κλονεῖσθαι, Ργ65. ἰπηΐ. ρᾶ55. οἵ κλο- 

νέω, “ἰο τποῦε ἐμηιμἰοιι5ῖψ,᾽") “10 πιοῦε υἱοίεπέϊν." 'ΤῺΘ ΤΟΤΕ 508] 
Βσηϊδοαδίίομ, ΠΟΥΤΘΥΘΓ, 15 “ ἐο ἀτγῖθε απ ἐπεπιῦ ἴπι σοη πιδίοη δέ[ογε οπε ;ἢ" 
δ 50, ἰπ {Π6 Ρά55ῖγ6, “"ἐο δὲ τοιιἐεά,᾽,“ ἰο ἤεε τπ σοηιδὶοπ." Βαυΐ 

ΟὔΌΞΘΙΥΘ 1Παΐ {5 τηθαπίηρσ 4065 ποΐ οὈΐδϊη ἴπ [ῃ6 ργθβαπί ρᾶββᾶρθ. 

-- ΕἼοπὴ κλόνος, “ απῳ υἱοϊεπέ σοπιδεά πιοίϊοη,᾽" πὰ ἴπ 1Πη6 ΠΙδα 4]- 
ὙγΔΥ5 βαϊὰ οὗ ἐΐε ἑζτοηρ απᾶ ργεβ8 οὐ δαϊέἰϊ6. ΟὈΤΏΡΑ͵Θ κλ-όνος ὙἸἢ 
1Π6 τοοί οὗ [6 1,αἰ]η εεἰΐ-ο. 

Ἱπποσύνῃ, ἀαΐῖ. βίης. οἵ ἱπποσύνη, ης, ἧ, “6111 ἴπ ἐπατιοί- 

εεγηρ,," “ἐδα ατὲ ο ἀγτοῖπρ᾽ ἀπά τιδῖηρ ἐπε τσατ-οπαγτοί ;)) ἴῃ 
ΒΘΠΘΓΙΔΙ, “ ἀτιυϊπρ.᾽""-- ΕἼοτὴ ἧππος. 

Ἠνορέῃφι, ἘΡίο ἔοΓ ἠνορέῃ, ἀαΐ. βίην. οὗ ἠνορέη, ης, ἡ, ἘΡΙΟ δηὰ 

Ιοπὶς [ῸΓ ἠνορέα, ας, ἧ, “ πιαμῖψ 5} 1711, ὅζο.---ΕὙΟΤ ἀνήρ. 

Πεποιθώς, ποπι. 5ἰπρ. τη856. 2 Ρασΐ. ρατί. δοῖ. οὗ πείθω, ““«ἰο Ῥεγ- 

φτιαίε :) [αΐ. πείσω: 1 δ80Γ. ἔπεισα: 1 Ῥεγΐ. πέπεικα, “1 λανε γρετ- 
τιαδεὰ :᾽) 2 Ῥοσῖ. (ἰπ| γα ηβ᾽ 106) πέποιθα, “1 ἐτιιδί,᾽) “1 τεῖψ.᾽" 

Μεμάτω, 8 5ἰπρ. Ρατῆ. ΏΡΘΥ. δοῖ. οὗ 16 τᾶϊθδὶ μάω, ““ ἐυ 

ἴλνε 804. οεῖτε Ὁ" ρδυῦ. Ὑ Ὴ ργεβοπὶ βρη βοδίίομ, μέμαα : ζαξ. μά- 
ἄσομαι : 1 801. τηϊᾶ. ἐμασάμην. ΟὈΒΘΥΥΘ ἔπαΐ 1ῃ6 6 πο οὗ μεμᾶτω 18 
Βῃοτίθπθα ἈΥ͂ ΞΥΠΟΟΡΘ ; 8πᾶ 50, ΠΠΚοϑυνίβθ, τη μέμᾶμεν, μέμᾶτε, μέμᾶτο» 
ἄσ., οἵ μέμαα, Ὀυϊ ἴῃ 8 ρΙυγ. μεμάᾶσι. ΤῊΘ 8 ρ]υτ. ρΙυροτῇ. 15 μέμᾶσαν 

᾿Αλαπαδνότεροι, ἼΙΟΠΊ. Ρ]ΌΓ. τη456. οὗ ἀλαπαδνότερος, α, ον 

(Ερὶς δπὰ Ιοηϊο, η, ον), “"πιοτὲ εαϑὶϊψ σοηφιιετεοά." Οὐοιι- 
ρΡαγαίίν οἵ ἀλαπαόδνός, ἤἥ, ὄν, “ εαδτὶψ σοπφιεγεα᾽" ΟΥ̓ πιαδέίετει.᾽". --ΕὙΌΤη 

ἀλαπάζω, “10 επιρίῃ,᾽" “ἰο ἀγαΐη,᾽" “ἰο ἀγαῖη οΓ Ῥοισεῖ απά βἰγεησίλ," 
“0 σΟΉ ΊιΕΥ,᾽ ὅτο. ; πᾶ {Π15 Τγοτῃ ἀ, ΘῈ ρῃοηΐς, ἃπά λαπάζω, “ ἐο ἀταῖη.᾽" 

Ὧν, σροη. Ρίυτ. πϑυΐ. οὗ ὅς, ἥ, ὄν, ΠΕΥΘΥ ὅ ; ρΡοββδββίνβ 

ῬΓΟΠΟΌΠ, “ ἠΐδ, ἈΕΥ, {ξ5. 

᾿Ορεξάσθω, 8 5ἰπσ. 1 8Δ0Γ. ᾿ΠΊΡΘΓ. τηϊᾷ. οὗ ὀρέγω, “ἰο εἰτεϊοὶ 

τιυατά," ἄς. : ἴαϊ. ὀρέξω : Ρεγῖ. Ρᾶ855. ὥρεγμαι πᾶ ὀρώ- 
ρεγμαι: 1 Δ0Υ. τηϊᾶ. ὠρεξάμην. 

Πόλιας, ἘρΡὶς ἃπὰ Ιοηὶς ἔοτ πόλεις, δου. ρΡ]ΌΓ. οἵ πόλις, 

ἐἐᾳ οἱΐψ,," ἄτα. 

Εἶθε, αἄνϑυθ, σὶτἢ ἱπιθυ)θοιίοπαὶ ἔογοθ, “ τσομϊά ἐλαὲ Τ" 
Ε “Ὁ ἐϊαὶ Ῥ ΤῊ Ἐρῖο δηὰά Ποουῖς ἔογπι, αἴθε, ἰβ ΠΟΤ ἴτϑ- 

αυθηΐ ἴῃ Ηοτηθυ. Οὐηβυϊ Οἰοσδαντῳ αι ὈΟΟΚ  ]., 415. 

Γούνατα, ἸΟΙῚ. Ρ]ΌΓ. οὗ γόνυ, τό, “ἐδε ἅπεε." ΟΥΪΠαΤΥ 

ξϑηϊῖνα γόνατος, Ἠοπηοτῖς γούνατος ἃπᾶὰ γεννός. Οταϊ- 

[πε 802. 

1κνε 303. 

[μπὲ 805. 

1κνε 806. 

{ἀνε 807. 

[πνῈ 808. 

[1νε 313. 

ἴινε 314. 
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Βοοῖ 4. 1ήπε 814-851. 
ἈΔΥῪ ποῖ. ΡΪΌΓ. γόνατα, Ἡοιτηοτὶσ γούνατα πὰ γοῦνα.---ΤῊ6 (ΟΥτῃ 
γόνυ ᾿κ ἀΜμῖπ ἴο 116 ϑαηβουὶς 7άπι, 1ναἰΐη σέμι, ἘΠ] 8. ἀπεε πὰ 
κημοζιο. 

Ἕποιτο, 8 βίηφ. ρΓ68. ορῦ. οὗ 186 ταΐἀ 416 ἀθροπβηὶ ἕπομαι, “ ἰο {οἱ- 
ἰοιο :, [αϊ. ἔψομαι : 3 ΔΟΥ. ἑσπόμην. 

Ἔμι εδος, ποπι. βίῃρ. ἔδιη. οἵ ἔμπεδος, ον, “βγπι.᾽" ΤΑΊΘΓΑΙΥ, “ ἐπ" 

ΟΥ̓ “οπ ἐλ στοιιτά."---ΕὙοΙῃ ἐν πὰ πέδον, “ {κε στοιυπά.᾽ 
Ὑείρει, 8 βίην. ΡΓγ68. ἱπά. δοί. οἵ τείρω, “0 τῦξαῦ αἰσαν,Ἶ 

ἴλνε 816. ἐυ τσεατ οἱΐ,᾽" ἄς. ὙΠ τῃ6 δχοθρίίοη οὗ 16 ΖΕ οΙία 

Γαΐυτα, τέρσω (ΤἌεοο., 1ἀ., χχὶϊ., 63), (8 γϑυὺ 18 ΤΟ πὰ ΟὨΐΥ ἐπ (Π6 

φγοβθηὶ δηὰ ἱπηρογίδοι δον δηὰ ρᾶββῖνθ Ακίη 10 (6 1,διϊῃ ἕεγο, 

δηἀ 1η6 ατθακ τέρσομαι, τιτράω, τετραίνω, τορός, τορέω, τορεύω, τρύω, 

τρύχω, ϑρύπτω, τρίθω, ϑραύω, τιτρώσκω, τρώγω, τέρην (ἐξτι67). 
ὋὉμοίέιον, ποίη. βίηρ. πϑαΐ. οὗὨ ὁμοίιος, ἡ, ον, ἘρΙΟ ἂἃπὰ Ιοηΐς ἴοι 

ὅμοιος, α, ον, “ {ἰκ6,᾽" “ δπατεά αἰϊᾷε,," ““ σοπιπῖοη αἰζε ἰο αἰϊ,᾽" ὅχο.----ἘΤΌΤΩ 

ὁμός, ““οπὸ απὰ (ἠδ δαπιε,," “ἰοσείλεν,,)" ““ πιεά,᾽" ἄτα. 

Κουροτέροισι, Ἐρὶς ἀπά Ιοηΐσ (Ὁ κουροτέροις, ἀαΐ. Ρ]ΌΓ, 

τη856. οἵ κουρότερος, α, ον (ΕΡὶ΄ ἀπά Ιοηΐ΄, ἡ, ον), “ ψοιιη- 

σεν." Οοτηῃρδγαῖίνθ οἵ κοῦρος (ἸΟηΐο [ῸΓ κόρος), ““α ὑογ,᾽" “α ψομίλ " 

Οοηβιμς Οἰοσβατῳ οα ὈΟΟΚ ἱ., 98. 
Κατέκταν, 1 Βίησ. οὗ δὴ Ερὶο 2 δΔΟυ. οἵ κατακτείνω, “0 

βίαν :᾽ Γ[αἴ. κατακτενῶ : 2 ΡΘΤί. κατέκτονα : 1 801. κατέκτει- 
να : Ὁ Δ0Υ. κατέκτανον, Ἐρίο κατέκταν, κατέκτας, κακέκτᾶ, ἕο. ΤαΐΒ 

ἴογτῃ οὗ 1η68 2 ΔΟΥ. 18 αἰβο υ864 ὈΥ {Π6 ἱγασὶο νυυ[6γ5.-- -ΕἼὙοτ κατά 

δηᾷ κτείνω, Μ᾽ ἰοῖ ν υῸ 18 δκίῃ ἰο καίνω, καίνυμαι, πὰ 16 ϑ'αηδοτίξ 

ζεβλῖ, “τὸ ἀδβίτου." : 

Κοῦρος, ποπη. 5Βίηρ. οἵ κοῦρος, οὐ, ὁ, ““α ψοιηρ πιαη,᾽" “ἃ 

ἴανε 821. υομιῃ. Ἐρίο δῃὰ Ιοῃΐο ἴοσ κόρος. Οὐοπβυῖε Οἰοσϑατῳ οα 
ΟΟΚ Ί., 98. 

Ἔα, 1 5βίηρ. ἱπηρογί, ἱπά, δοΐ. οἵ εἰμέ, ““ ἐο δε," ὅπιὰ Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐϊς " 

ἴου ἦν. Ἠθηοθ σᾶπι8 {Π6 ΟἰΠΘΥ Ιοηΐο ΤΌΤπι ἦα, ἀπά {Π6 οἱά Αἰεϊο ἡἦ. 

ἴῃ Ιοῃΐο ΡΥΌ56, αἰβο, νν6 ἥηὰά 2 βίησ. ξας, ἀηὰ 2 ρΙυγ. ἔατε. 
Ὀπάζει, 8 5ίηρ. ΡΓ65. πη. δοῖ. οὗ ὀπάζω, “0 γγε85 τπίροη :᾽ Γαΐ. σω. 

ὕβεά ὈγΥ Ηοιηοῦ ἰπ 1Π6 ρΡΓγ68. ἱπηροσῆ, Γαΐϊ., θὰ τη βίν ἰπ τῃ6 δογίβί, 

ὦπασα. ΤὮΘ ρᾶββίῖνθ ἢ6 Πᾶ85 ΟΠΙΥ ἱἰπ [Π6 ργθβϑηΐ ; {Π6 τηΐάά]6 ἱπ 1ῃ 86 
δοτὶβϑίύ. ὙΤΠ6 οδαίη οὗ πηθαπίηρσβ ἰπ (5 νϑυὺ 8 8ἃ5 (ὉΠ}ΟνΒ.: 1. “" ΤῸ 

πᾶ κα ἴο (ὈἸονν, βαπὰ ἢ ΟΠ6, σίνθ 85 ἃ σοϊηρδηΐοη ΟΥ̓ ΤΌΠΟ ΘΓ." 

ᾧ. “Το δαά, αἰϊαοῖι ἴο, σγαηὶ,᾽" υβθδ!ν νυ ἱτἢ 1η6 ΘΟΙ]αΐογαὶ ποίϊοῃ 

οἵ Ἰαβίϊησ. 8. “Τὸ {Ὁ]]ον, ΡΌΓΒαΘ, ΡΓΘ58 ΡΟΠ, ΘΟῸΡ ὑΡ,᾽" ἀπᾶ δὉ- 

ΒΟΪυΪΘΙΥ͂, “0 ΡΓ655 ΟΠ, ἴὍΥΟΘ ΟΠΘ᾽8Β ΥγὙΑΥ." ὐὔβιδ!!ν ἀοτὶ νᾶ ἔγοϊη 

ἵπω, ἕπομαι. Ῥοίΐξ οοπδίἀθυβ [ῃ6 ο 88 ἀθροιστικόν, ἃπὰ {16 τοοὶ ἴα 

[1νὲ 310. 

[χανε 319. 
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Βοοῖ 4. 1ηπε 824-354. 

06 ΤὈυπὰ ἴῃ 1Π6 ϑαπβουὶζ ραά, ““ἴο “ο,᾿" νυ ἱἢ ἡ ΒΙοἢ τοοῖ ΘοΙαρᾶτα 

πατ-εῖν, πόδ-ες, χο. 

Αἰχμάσσουσι, Ἔρις δηὰ Ἰοπῖς [Ὁ αἰχμάσουσι, 8 νῬ]υτ. [αὶ 

“η4. δοῖ. οὗ αἰχμάζω, “ἐο μαπάϊε ἐδ 5ρέεαγ,᾽" ““ἐο ἑΐτοιν ἐἠὲ 

8ρέατ," “Ἰο ἤρλὲ τοὐΐῃ, ἐμαὶ βρέεαγ :" [αῖ. αἰχμάσω.----ΕἼοτὴ αἰχμή, “ α 
5ρέατ," ὅἄο. 

Γεγάασι, 8 Ῥἷυγ. οὗ γέγααν ῃ ἘΡΙο Ροζῇ. ξουιηθᾶ !τᾺτοτ δὴ 
ΟὈβοϊθίθ γϑτὺ γάω, ““ἐο δὲ δογη,," "ἰο σοηιε ἐπίο δεῖπρ ;)" 

Β6ΠΟΒ, ἰῃ σΘΏΘΓΔΙ, “ἐο δ6,,) ““ἰο ἰϊνε.) ΟΌΒΕΙΨΘ {Πδΐ γέγαα 15 Θααϊγ- 

δἰθηΐ, ἰῃ ἴδοΐ, ἴο γέγονα, ἴμ6 ρΡοτί. οὗ γέγνομαι. 

Πεποίθασιν, 8 Ρ]υΓ. 2 Ροτί. δοῖ. οἵ πεέθω. ΟὈΟΙηραγ Οἰοββατῳ ΟὨ 

Ἰη6 808, 5. τυ. πεποιθώς. 

Βέῃφιν, Ἐρὶο ἴοτ βίη, ἀαϊ. Βίηρ. οἵ βίη, ης, ἡ, ἘΡΙΟ δῃά Ιοπὶς [ῸΥ 

βία, ας, ἡ, “ τυῖρλι,᾽ “ ξἰτεπρί." Βίῃ, ἱμϑσϑίοσγα, 15 ἴοσ βίᾳ. 

Πετεῶο, Ἐρὶο Ἰδηρσιμοηθα ότι οὗ Πετεώ, σθη. βίηρ. οὗ Πε- 

ἘΝ ΜΥ τλ δὲ ὧν ψὸ μαγα, Πηνέλεὰ παν βεθελεῦ ἢ ἢν 
χῖν., 489. (Καλπεοτ, ᾧ 88, 8, νο]. 1..» Ρ. 73, εἄ. «ε1[.)ὴ) ἘΠαβίδτῃϊ5 τηθη- 

105 ΔΠΟΐΠ ΘΓ τηο066 οὗἉ Γογτηδίΐοη 65 465 {Π|5.; ΠΔΙΏΘΙΥ, ποῖη. Πετε 

ός, 5θπι. Πετεοῦ, ΕΡΙο ἂηὰ Ιοηΐς Πετεοῖο, δῃᾷ {Π|5, ἀσαίη, σμδηρσθὰ ἱπίο 

Πετεῶο. Βιυΐ [ἢ ΖΌΓΙΙΘΥ 15 ΡΥΘίδγϑΌΪΘ. 

ΙκνῈ 828. Ἑσταότα. Οὐπβυὶ Οἰοβδατῳ Οἡ ὈΟΟΚ 11., 170. 
Μήστωρες, ποπλ. ΡΥ. οὗ μήστωρ, ὡρος, ὁ, " απ αὐἀνῖϑεγ,᾽" ““α εοιιτ- 

ξοίοτ." (Οὐοηβαϊξ ποΐβ.)---ΕἼἸΟΙὴ μήδομαι, “ ἐο ἀευῖξε,᾽)" “ἰο ρίαη," ἄε. 

Ἑστήκει, 8 βῖίηρσ. ρΡΙυροτγί. 1π4. δοῖ. οὗ ζστημι, ““ἐο ρ»ίαςε :" 

ζαΐ. στήσω : Ροτί. ἕστηκα, “1 5ἰαπά :᾽" ρΡΙυροτχίῖ. ἑστήκειν, ἃπὰ 

ὙΠ Βίγθησίῃθπθα δυρτηθδηΐ εἱστήκειν, “1 σα δἰαπαάϊηρ 1 1 δου. ἔσ- 
τησα, “1 ρἰασεά :᾽" 2, ΔΟΥ. ἔστην, "1 δἰοοά.᾽" 

Κεφαλλήνων, δ6η. Ρῥίυγ. οὗ Κεφαλλήν, ἤνος, ὁ, ““α Οερλαϊε- 

πῖαπ ;) ἴῃ 1Π6 ρΡ]υγαὶ, Κεφαλλῆνες, ων. 

Ἕστασαν, 8 ΡΙΥ. ΒΥποοραίθα ἔχη οὗ {Π6 ρῥ]υροτγίδοϊ, [ῸΥ 

ἑστήκεσαν (ἸΘησί μα ποὰ ἔΌΥΠῚ ἑστήκεισαν), “ἐλευ τσετε βἰαπά- 

ἡηρ," ἴτοτη ἴστημει, ““ἰο ρίαοε." ΟὈΒΘΙΥΘ 16 αἰἨδγθηοθ τηδᾶθ ὉΥ 1:86 
Ὀγθαϊῃΐϊησ Ὀδίνγθθη 1ῃ6 τηθαπίηρ οὗ 1Π6 ἔνγο [ΌΥΠῚ5 ἔστᾶσαν δῃᾷ ἐστᾶ- 

σαν, 106 ἸαἰίογΥ Ὀθίηρ 8 Ρ]ΌΓ. 2 δου. (“ἐλεψ βίοοά" ᾽ν), ἃπὰ ἃ 5ῃογίθῃβα 

ἴοΥπ οὗ ἔστησαν, πὰ (5 Βᾶ1η6 ἔστασαν, ἀραΐη, ἰ5 Δ του ϊαϊθα ἰηΐο 

ἔστᾶν. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ ΟἸἰοδβατῳ ΟἿ ὈΟΟΚ 1., 585. 

Συνορινόμεναι, ΠΟΙῊ. Ρ]ΌΓ. ἔδτη. ΡΓ65. ρᾶτῖ. Ρᾶ55. οὗ συνορΐ- 
νω, “το ατοιι86 :᾽" [αϊ. συνορϊνῶ.---ΕἼὙΟΙῚ σύν ἀπὰ ὀρίνω, “ἐδ 

αγοιι5ε,᾽" χα. 

Πύργος, ποΙῃ. βίηρ. οὗ πύργος, ου, ὁ, ““α ἰοισεγ,," “α δοάῃ 
οὗ πιέπὶ ἀταιση τ ἴῃ ΟΙο5ΕῈ 3Ξοϊματηῃ, νυνὶ ἃ ἀθρίῃ ταποὴ 6χ- 

Σανε 8324. 

1χνε 825. 

[1ΝῈ 829. 

ἴ[χνὲ 390. 

[χνῈ 331. 

11νῈ 332. 

πνε 394. 
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Βοοῖ 4. 1πε 335-345. 

σοϑάϊηρς (Π6 Γτοπὶ,᾽" δηὰ {πΠῸ5 ὙθβθιηὈ] πῃ ἃ ἐοισεῦ Ἰγΐηρσ ΟΠ 118 βἰά6. 
Οοηβυὶ ποΐθ, πὰ οοτῆραιθ Οἰοβϑατῃ οἢ ὈΟΟΚ {ἰϊ., 168, 

Ὁρμήσειε, 8 βἰηρ. .120]. 1 δοΥῖ. ορί. δοῖ. οἵ ὁρμάω, “το 
ἴανὰ 880. ταδὶ: Ταΐ, ἥσω: 1 8δοΥ. ὥρμησα.---ΕἼΟΙΏ ὁρμή, “απ οπ- 
δεῖ, ἄες. 

ΓΆρξειαν, 8. ῬΙυγ. 280]. 1 Δ0Υ. ορί. οἵ ἄρχω, “0 δερὶπ :᾽" Χαἴ. ξω: 1 
80τ. ἧρξα. 

Δόλοισι, ἘΡρὶο ἀηὰ Ιοηΐο ἴοσ δόλοις, ἀαΐ. Ρ]υτ. οἵ δόλος, ου, 

ὁ, “"α τοῖϊο.) Οὐτήρατθ Οἰοσϑατῳ οα ὈΟΟΚ ἰἰϊ., 202. 
Κεκασμένε, γο6. 5ἰηξσ. τη886. οὗ κεκασμένος, ἡ, ον, “ ἐχοεϊ ἴηι σ,)" “ 5:ιν- 

»αϑδεῖης,," Ῥοσῖ. ρασγί. ρᾳ58. οὗ δὴ οὔβοϊϑθίθ ργθβθηΐ κάζω, ἃπὰ δββισπϑὰ 

ἴο ἴΠ6 ἀδροπθηΐ καίνυμαι, ““ο εποεῖ,᾽" “10 δῃΓΡρα88 :" Ροτί. κέκασμαι 
(Ῥοτίος κέκαδμαι), ἢ ἃ ργθβθηὶ βσηϊβοδίίοη : ρἰυρογί. ἐκεκάσμην 

(Ῥοτὶς κεκάδμην), Υ 1 ἂη ἱπηροτίθοϊς βίσπὶῖ, ΤὮΘ ροσῖ. ἀπά ρυροτί. 
τηοβὲ 50ΔΠΥ͂ ΟΟΟΌΓ. ς 

᾿Αφέστατε, 2 ΡΙΌΓ. ΒΥποοραϊθα ἔοττῃ οὗ 186 ροσίθοί ἱπὰ 

ἴακα 840. δοῖ. ΤῸΓ ἀφεστήκατε ; ἴτοιη ἀφίστημι, “10 δἰαπά αἰἱοοῦ :" 
[αϊ. ἀποστήσω. ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ Οἰο5ϑατῃ Οἢ 11π6 329. 

Ἑστάμεν, Ἐρὶς, ἄο., ἴοΥ ἑστάναι, ἀῃὰ {{18 16 Βγῃσοραίθα 
ἔογγη οὗ [ῃ6 ρϑγίδοϊς ἰηΐ. ἴ0Υ ἑστηκέναι, ἴτοῖὴ ἵστημε. Οὔ- 

Β6ΙΥΘ, ΙΠΩΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, {μδΐ ἑστάμεν ἰΒ 1561 ΞΒῃοτίοποᾷ ἴγομη ἑστάμεναι. 

Καυστειρῆς, 86ῃ. βίησ. ἔδιη. οὗ καυστειρός, ἤ, όν, Ἐρὶο δηὰ Ιοπὶο ΖῸΓ 

καυστειρός, ἅ, ὄν, “ ρἰοιοῖηρ,᾽) ““ διιτπῖπα,," “ταρίηρ." [τ ΟΟΟΌΓΣΒ ΟΩΪῪ 
ἰπ ἴΠ6 σϑηϊῖνο, καυστειρῆς μάχης.---ΕὙΟΤΩ καίω, “ἰο ὀπιγη." 

᾿Αντιδολῆσαι, 1 80Γ. ἰηΐ, δοί. οὗ ἀντιδολέω, “ἐο τπεεὲ ὃψ εἰαπεε, ἀϊὲ 

τ ρογι,᾽) ΘΒΡΘΟΙΪΔΠΥ ἴῃ Ὀάΐ116 ; πὰ {6 ῃ. σΘΏΘΓΔΙΙΥ “ ἐο πιεεὶ τοϊεἠι,᾽) “το 
αζε γρατὲ ἴη."---Εὐοτὰ ἀντιδάλλω. 

1χνὲ 343. Πρώτω, ποιη. ἀ88] τη8506. οἵ πρῶτος, ἡ, ον, “(ἦε ἤτεί,") ἄς 

᾿Ακουάζεσθον, ἃ ἀ0.8] ῥΓ68. ἱηἃ. οἵ [Π6 τη! 416 ἀδροηδπὶί ἀκουάζομαι, 

“ ἐο ἤξαγ," ἄς. Οὐοηβυϊὶ ποίθ.---ΕἼΟΠπῚ ἀκούω. 

ΤΓέρουσιν, ἀαϊ. Ρ]αγ. οὗ γέρων, γέροντος ὁ, “α οἠϊεί,᾽" “αν 
ἴανε 844. εἰᾶον," ἄς. Οοιηρατθ Οἰοσβατῳ οπ ὈοΟΚ ἱ., 20. 

᾿Εφοπλίζοιμεν, 1 ΡΥ. ΡΓ68. ορί. δοῖ. οὗ ἐφοπλέζω, ““ἰο Ῥγέραγε," 

“10 σεὶ τεαάῃ :᾽ ἴ[αἱ. σω.---ΕἼΟΙΩ ἐπί πὰ ὁπλίζω, “ ἐο ρεὶ τεαάψ,᾽" ὅπὰ 
118 ἴτοπὴ ὅπλον, “α 1οοἱ,᾽" “απ ἱπιρίοπιεπί,᾽ ὅχζο. 

᾿Οπταλέα, δοουβ. ΡΙυΓ. προυΐ. οὗ ὀπταλέος, α, ον, “τοαϑέεά.᾽" 

ἴανε 845. πρτῃ ὀπτάω, “(0 τοαφί,᾽ νΥἘ οι ἰ8 ἱιρϑὶ ακίπ το ἔψω. 
Κρέα, ἀοουβ. ΡΙυΓ. οὗ κρέας, κρέατος, τό, " Πεδλ." Οὔδοῖνθ ἴδδὶ 

κρέα 15 οοπίταοιοά ἤγοτῃ κρέαα, ἀῃὰ {παΐ {{|5 Ια5ὲ 8 ὈΥ͂ ΞΒΥΠΟΟΡΘ ἔγότα 
κρέατα. ΟοτΏρΑΥΘ 16 ϑ'δηβογὶ: ἄγασψα, πὰ {6 1,φι0 ςατο, ῬΏΡΩ 
ἐγαηβροβϑα ἰπίο Ἵσγαο. 

[χνὲ 339. 

71νῈ 842. 

44 

---- 
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Βοοῖ 4. 1πὸ 845-359. 
"Ἔδμεναι, ἘΠὴΟ 5υποοραίθα ἕοττῃ οὗ ἐδέδμεναι, ργ63. ἱπῇ. δοΐ. οὗἉ ἔἶι6 

τα σα] ἔδω, ““ 2 εαἱ."---Οοτηρᾶγθο Οἰοσβατν οὴ ᾿ἴπ6 237, 8. τυ. ἔδονται. 

Μελιηδέος, Ἐρὶς ἀπά Ιοῃὶς ἴογ μελιηδοῦς, 56ῃ. 5ηξ. τηᾶ56. 

ἴπνε 846. οἵ μελιηδής, ἔς, “ πδοπευ-δισεεί.᾽.-- ΕἼτοτη μέλε, “ κοπεν,᾿" δηὰ 

ἡδύς, "" δισεεί.᾽ 

Ὁρόῳτε, Ἐρὶς Ἰδπρσίμδηθα ἴοστη (Ὁ ὁρῷτε, 2 ΡΪ]α.. ΡΓΒξ. 

ορῖ. δοῖ οἵ ὁράω, ““ἰο 566,,") “10 δεϊιοϊά,᾽" ““ἰο ἰοοῖ οπ." 
Οομρατα Οἰοβϑατῃ οἡ θΟΟΚ 1., 56. 

Μαχοίατο, ἘΡίο ἀπᾶ Ιοῃΐο [ῸΓ μάχοιντο, 8 ΡΪΌΓ. ΡΓ65. ορί. 

οἵ μάχομαι, “ἰο βαλὶ." Οὐοτηραγα Οἰοςβατῳ οἢ ὉΟΟΚ 1., 8. 
Ἕρκος, 6605. βίηρσ. οὗἁὨ ἕρκος, εος, τό, “απ ἵποίοβιτε,," “ἃ 

δαττῖετ." Οὐοηβυὶΐ ποίθ.---ΕἼοΙ ἔργω, εἴργω. 

Φής, 3 βἴπσ. ργθβ. ἱπά. δεῖ. οἵ φημί, “ἐο 5αν." ΒΒαυΐ φῆς 

ἴοτ ἔφης, 2 βίησ. ἱτπηροτί. ᾿ 

Μεθιέμεν, Ἐρὶς, οτῖο, δπᾶὰ ΖΕ Ο]ο [ῸΓ μεθιέναι, Ῥγ65. ἰηΐ. δοῖ. οἱ 

μεθίημι, ““ἰο τεῖατ :᾽" ζΤαΐ. μεθήσω :.-1 80Υ. μεθῆκα.--- Ἐτοτη μετά πὰ ἴημι. 

Ὄνψεαι, ΕἘρὶοα ἃπά Ιοπὶς ἴου ὄψει, 2 βίησ. ζαΐ. ἱπά. πηϊά. οὗ 
ἴσαι 353. ὁράω, “1 8εε:" ζαΐϊ. ὄψομαι (ἸΙ͂νΑΥ5 ἴῃ ἂῃ δοίῖνθ βὶσηιῆ- 
οδί0η) : ρΡοσγῆ. ἑώρακα (ΜὨΪΟΉ Τανν 65, πιείτὲ ρταΐϊα, α150 τυτοΐβ ὥρακα, 

δα {Π6 ΠΊΟΤΘ ΡῬΓΟΌΔΌΙ]6 ΑἸτς, αἵ ᾿ϑαβί οοπιῖο, ἔοττη οὗ νυν μἰοἢ 15 ἑόρᾶκα. 

“πὲ 8347. 

Τνε 348. 

ἴ[χνε 850. 

[χκε 351. 

Βιέίηι., ΑἸ. Οτ., ὁ 84, Αππι. 12, ποί.).----ΕῸν 1ῃ6 ἀογίνδίίοη οἵ ὁράω, ὁ 
᾿ΘΟΠΒΌ] Οοσβατῳ οὐ ὈΟΟΚ ἱ., δ6.ὈὨ ΤῊΘ ΤὈΥΠπὶ ὄψομαι ΘΟΙΏ65 ἴγοιη ἃ 
τοοΐῦ ΟΠΤ. 5 

Μεμήλῃ, 8 βῖησ. 2 ραγΐ. Β00]. δοῖ. Οοηβυὶξ Οἰοςβατῳ Οἡ ὈΟῸΚ Ἰ!., 25. 
Μιγέντα, Δ΄οου5. 5]Π5. Τηᾶ56. 2 Δ0Γ. ρΡατΐί. ρΡ855. οὗ μέσγω, 
“ἐἰρ πιϊηρίὶε.᾽) ΟὈΙΏΡΑΓΘ (Ἰοσσατῳ ΟἹ ὈΟΟΚ [ϊ., 475. 
᾿Ανεμώλια, 6005. ΡΙυτΤ. πθϑαΐ. οἵ ἀνεμώλιος, ον, “τοϊπᾶν, 

“ἐᾷ τάϊε ας ἐλε τοῖπά5.᾽".--- ΕὙΟΤὴ ἄνεμος, ἴῸΥ -ὦλιος 15 Τη6Τ6- 

ΕΥ̓ 8ἃη δἀ]θοίϊν θυτηϊηδίίοη. 

Βάζεις, 2 5Βῖησ. Ρτγ685. ἱπᾶ. δοῖ. οὗ βάζω, ““ἐο δρεακ,᾽" “ἰο ιέζετ :᾽ ἴαϊ 

᾿βάξω.---ἜτοΙῃ ἃ τοοῖ ΒΑΔ-, συ ἢ νγῃ!οἢ σοταρατα {Π6 ϑδπβογίξ τσαΐ, 
“10 Βρ6ΔΚ.᾽ (Ροίϊ, Εἰψπιοὶ. Εοτϑοῖ., ἱ., Ρ. 343, 245.) 

᾿Ἐπιμειδήσας, ποτ. 5Βῖηρσ. πηᾶ56. 1 807. Ρατί. δεῖ. οὗ ἐπεμει- 

[κινε 8356. δάω, “ ἐο ϑηιῖϊε τπιροτι : 1υϊ. ἥσω.---ἘἼὙοΙα ἐπί πὰ μειδάω, 

“ε10 5πιῖϊ6.᾽) ΟὈΙΏρΡΑΥΙΘ Οἰοββατῳ οἡ ὈΟΟΚ 1., 698. 
Λάζετο, ἘΡΙςο δηὰ Ἰοπὶςο ἴου ἐλάζετο, 8 βίησ. ἱπηροσί. ἱπᾶ. οὗ λάζομαι, 

“εἰ ἐρ βεῖζε,᾽" “ἰο ἑακε,᾽" ρΡοσίϊς ἀθροπϑηΐ 0 λαμδάνω. ΟοΙηράτθ Οἰος- 
ΒαΤῪ ΟἿ ὈΟΟΚ [Ϊ., 418. 

Νεικείω, Ἐς ἃπᾶ Ιοπὶσ [ῸΓ νεικέω, “ἐο τερτοαοῖ,᾽" “ἰο τε 

υἱε.") Οοιηρατθ Οἰοσεατῳ οα ὈΟΟΚ ἰϊ., 994. 

Τιεριώσιον, δοοῦβ. 5βἴησ. πϑυξ. 8 Καὴ δάνθυθ δ! οὗἁ περιώσιος, ον 

ΕΙΝῈ 354. 

᾽» 

ἴανε 358. 

ἴμχνε 359. 



ΠΟΜΈΒΙΟ ΘΙΟΒΒΑΚΥ. : “85 

Βοοῖ 4. 1ήπε 859-371. 

" ἐπιηιεηϑε,," " πὍυηἡὦσϑὲ,᾽" πιὰ ΠΟΘ ““ δεγοπά πιεαδιγε," “ εχοεεάϊηρίψ.""- 
ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἂπ Ἰοηΐο ΤΌΥΠη [ῸΥ περιούσιος, ἴτοιη περέίειμι, ἀπὰ Θαιίνα]οπηΐ, 

ΘΟΠΒΘΑΩΌΘΠΙΥ, ἴο περιών. 
ΤΩΣ ΒΞ ἐν Δήνεα, ἃ6 605. ΡΙυγ,, Του πὰ ΟΠΪΥ͂ ἴῃ 1Π|6 ΡΙΌΓΑΙ ΠΌΤΟΥ, “ ἐπ- 

ἐεπέϊοη8,᾽" “" σοιγιδεὶ5,᾽"") ““ ρίαη8," ἄς. “Θ΄ ΒίπρΌϊαΓ ΠΟΙ, ΐ- 

Ὠδίϊν 6 ννὰ8 ἀββᾶ Ὁ Ηδβυοῃϊαβ ἴο Ὁ6 τὸ δῆνος, ὈΥ ϑυϊάα5 τό δήνε- 

ον.---ΑΚίη ἴο δήω, ““ἐο βηά,᾽" ἄαο. 

᾿Αρεσσόμεθα, Ἑξρὶς πὰ Ιοηΐς [ῸΓ ἀρεσόμεθα, 1 Ρίατ. Γαΐ. 
ἴαμα 862. πὰ. πηϊά. οἵ ἀρέσκω, “ἰο πιαζε ἃ ἰλῖπσ᾽ ροοί, πιαζε ἐξ τι," 
πὰ ἱπίγδη 5. ΕἸ Υ 6] ““ἐο Ῥίεαξε, ξοπίεπί, σταιῳ :᾿ Ταΐ. ἀρέσω : ζαΐ. πηϊά. 
ἀρέσομαι : 1 δἃ0Υ. ἤρεσα : 1 80Γ. τηϊὰ. ἠοεσάμην.---- ἘΎοῖα ([Π6 ταΐοδὶ 
ἄρω, ““ἰο ἢ," ἄχα. 

Εἴρηται, 8 5ἰησ. ρΡογῖ. ρΡᾶ55. δϑϑίσῃηθᾶ ἴο [ῃ6 Τὰγθ [ΌΤΙ 

ἴανε 868. άέρω, “ο φρραξ " ἴαὶ. (ΑἸ) ἐρῶ (Ἰοπία ἀπὰ Ἐρἰὸ ἐρέω): 
Ροσγί. εἴρηκα : Ρβυῖ. Ρᾷ58. εἴρημαι. ΟὈΟΙΊρΡΑΙΘ Οἰοδβατῳ οα ὈΟΟΚ ὶ., 
70, 8. υ. ἐρέω. 

Μεταμώνια, 605. ΡΥ. πθαΐ. οὗ μεταμώνιος, ον ; ΒΓ ΕΥ, ““τοίἐλ 

ἐλ τοῖπά,᾽" “' ἀσοοταϊηρ᾽ (0) ΟΥ̓Κ ὄογηε ὃψ εἶα τοϊπὰ ;,) Ὀὰΐ ΟΠΙΥ υδρὰ ὈΥ͂ 

1ῃ6 Ρορθίβ, δηἀ δ᾽νναῦϑ τῃθίδρῃοΥ ΟΔ}}Υ, “ σαΐπ,᾽ “ἰάϊε,᾽ ὅτα., ΗΚ 
μάταιος.---Ἰ πὰ 811 ΠΚΘΙΠοοά, ἵτοτα μετά ἃπὰ ἄνεμος. ἴῃ 186 ΟἸάθΥ 
Ροδίβ, μεταμώνιος, ἴῃ6 τοδάϊηρσ οὗ 1Π6 ὑθ8ὲ Μ55., 15 ἴο Ὀ6 ῥτοίδσγοα 

ἴο μεταμώλιος, ᾿πουρῇ 18, ἴοο, 15 Βαρρογίθα ὈΥ {Π6 Ἡογηθ ΤΟ 50πο- 
ΠΥ ἀνεμώλιος, πὰ δπΠ6 Τγοαυθηΐ Αἰτὶο ἰηίθσομδηρθ οὗ ν ἀπά Δ. 

ὝὙπέρθυμον, ἀρουβ. Ββίησ. τη856. οὗ ὑπέρθυμος, ον, “ λϊφὴ- 
ἴανε δδδ. οί γρμοᾶ," “ ἀατίηρ."---Ττοτα ὑπέρ διὰ ϑυμόρ. 

Διομήδεα, δσοιι5. Βίησ. οὗ Διομήδης, εος, ὅ, “ Ὀϊοτη6α6,᾽ 5οη οὗ 

Ὑγάθυβ, πὰ οα]]θα οἰμουννβθ Τυἀ 468.--- ΕἼ ΠῚ Διός, σθη. οὗ Ζεύς, 

πᾷ μῆδος, “ σοιμτιδεῖ,᾽)) ““ αἀυΐσε ;)" ὮΘπΟΘ Θαυϊναϊθηΐ ἴῃ τηθαηπίηρ ἰο 

“«7ον- οοπ Π56168.᾽ 

Κολλητοῖσιν, Ἐῤὴο πᾶ Ιοηΐς ἴοτ κολλητοῖς, ἀαΐ. ΡΙ0Γ. πουΐ. 

ἴκνα 866. οἵ κολλητός, ἤ, ὄν, “ σοπιραεί,᾽" “τοεἰϊ-  αϑἰεπεά.᾽" Ῥυϊπηϊ- 

ἔνθ τηθᾶπίησ, “φἰωμεά ἰορείλοτν,᾽" ἴτοτη κολλάω, ““ἰο ρσίμε, δσεπιεηξ, 

7 βίεπ ἱορείλεν," ἀῃὰ 1} 18 ἔγοιη κόλλα, “ ρίμε,᾽" ““ σεπιθη.᾽" 
Καπανήϊος, ποΙη. Βίησ. τη856. οὗ Καπανήϊος, ἡ, ον, “" Οαρα- 

ἴανα 867. πδξαη,᾽ “ΟΓΟΥ δεϊοπσῖηρ ἰο Οαραπειι5.""---ΕἼἸοτη Καπᾶνεύς, 

ῦος, ὁ, ““ Οαρἄπειι5.᾽" 

Πτώσσεις, ἃ 5ἰησ. ΡΓ65. ἱπᾶ. δοί. οἵ πτώσσω, “ ἰο ξοιρετ,᾽" 

ἴκνε 871. ἃ ἐο οτοιοὶι 1: Ταϊ. ξω.--οα Κίη ἴο πτήσσω. 

᾿Οπιπτεύεις, ἃ δίηρσ. ΡΥ68. ἱπά. δοΐ. οἵ ὀπιπτεύω, “ἐο ἰοὸξ «τοι δὰ 

αὔίεν,᾽" ἀΒΌΔΥ ἢ 0 ΘΟΙ]αίΘγΆῚ ποίίοη οὐ ουτοβί τυ, “10 σαξε, 

θαρε, ΟΥ̓ ξίαγε αἱ ΟΥ αὐοιιὲ ἱροπ ΔΗΥ͂ ἰδίῃ :᾽ [υϊ. σωὄ. Α ἸΔΊΟΥ ἐοττη ἰ5 
ὀπιπεύω.---Ίοπὴ 1Π6 5δἴηθ τοοῖ ἃ5 ὄψομαι, ἴῃι6 Τα λυ ΓΘ τηἶ4]6 οὐ δοάω 



186 ΒΠΟΜΈΒΙΟ ΘΙΟΒΒΑΒΥ. 

Βοοῖ 4. 1ππὲ 811-381. 

Γεφύρας, δοου8. Ρ]υΓ. οὗἁ γέφυρα, ας, ἡ, ““α ἄαπι," “α πιοιπα υὐ 
εατέϊι,," ΘΒρθοϊὰ!"ν ο Κααρ ουΐξ νγαῖϑυ ; πᾶ ἤθῆςφβ ΡῬίπᾶδσ (δ ίεηι., ν1.» 

67) (4115 1η6 Ιβίμιηιβ οὐ Οοτίπίῃ πόντου γέφυραν. ἴπ [6 ἐμαᾷ, 
ὈΞΌΔΙΠΥ {ῃ6 Ι84Πη6 Ὀοΐνγθθῃ ὕνο 11η65 οὗ θα.{16, ΒΟ ἢ βαυνθάνίο Κεαρ 

{Π6Π| δρδζί, 85 1 Ὑ6Ι6 ἃ ἄδτηῃ ; ἃπα ὮθΠπΟΘ {Π6 Ὀ4{116- 6814, {Π6 ΡΙδθδ 

οὔ ἢσῃξ. [Ιῃ ροβί- ΗΘ ΘΟ Ὑυθυβ, “ἃ ὀτιαρο.᾽" : 
Πτωσκαζέμεν, Ἑῖο, Τοτῖο, δῃᾶὰ “Ζ530]1ς ΤῸΣ πτωσκάζειν, 

ΡΓ685. ἰηΐ, δοῖ. οἵ πτωσκάζω, ““ἴο σοισετ,," ““ἴο ογοιοὶ ," ἃ 

ρΡοβίέϊς ἔθστα (ἢ ΒΟΙΘ μα οὗ ἃ ἔγΓθαυθηίδνθ τηθδηΐη 5) ΤῸΓ 

πτώσσω. 

1χνὲ 872. 

Δηΐοισι, ἘρὶΞ δῃᾷ Ιοηΐο ἴῸΥ δηΐοις, ἀαΐ. ΡΙατ. τηᾶβο. οὗ 

ἴανε 879. δήϊος, ἡ, ον, Ἐρὶο ἃπᾶ ΙΟΠΪΟ ἴοΥ δάϊος, α, ον, ““ ποδίϊϊε," δἀ᾿ά. 

ΒΕΘΞίΔΠΕΙΥΘΙΥ, “ἃ ἔοε." ᾿ 

Ἴδοντο, ἘΡὶς ἀδηᾷ Ιοηΐς ἔογ εἴδοντο, ἴῃ 6. δαστηδηΐ Πανὶ 

Ἰαπε 874. Ὀ6θῃ ἀτορραά, 8 Ρ]υγ. 2 δου. ἱπά. τηϊά. οἵ εἴδω, ““ἐο 5εε." 

ΟΟΙΏΡΑΤΘ ΟἸοββατῳ Οἢ ὈΟΟΚ ἰ., 2303. 
Πονεύμενον, ἙἘΡῖο, Ιοπὶς, ὅζο., ἴὉΓ πονούμενον, σου. 5Βίηρ. Γηᾶ56. 

ΡΓ65. Ραγΐί. οὗ {Π6 τηϊά 16 ἀδβροπθηΐ πονέομαι, “ ἐο ἐοϊϊ,"" “10 ἰαϑογ."" 

[ῃ ΘΑΥΥ ατθοκ ἐμ15 ἀδροπθηΐ ]0Πη6 ἈΡΡΘΑΥΒ; ἴῃ Ἰδΐθσ ασθεκ, (88 

ἴοττη πονέω (8 Κ65 5 ΡΙΔ66. 

Ἤντησα, 1 5ἰπξ. 1 Δ0Γ. ἰπᾶ. δοΐ οἵ ἀντέω, ἘΡΙΟ δηά Ιοπὶο 

{πνῈ 876. ἴοΥ ἀντάω, ““ἰο πιεεὲ :᾽ [αΐ. ἥσω : 1 80Υ. ἤντησα.--- ΕὙΌΤΩ 

ἄντα, ““οὐεῦ ασαϊπϑδί,," ““{ἀε ἐο {αεε,᾽)" τὶ τ ΒΘ σΟΙΏΡΑΤΟ ἀντί. 
Μυκήνας, δόσῃ5. Ρ]υγ. οὗ Μυκῆναι, ων, αἱ, ““Μγεεπα." 

ΟΟΠΊΡΑΥΘ Οἰοβδατῳ ΟΝ ᾿1πΠ8 δ2, 5. υ. Μυκήνη. 

Πολυνείκεϊ, Ἐρὶς ἀηᾷ Ιοπὶς Ὁ Πολυνεέκει, ἀαΐ. 5βίησ. οὗ 

Πολυνείκης, εος, ΠΟΠΊΥ. ους, ὁ, “Ῥοϊψπῖσε5,᾽") 5οὴ οὗ (Ἐἀϊΐραβ. 

ἃπά ὈτΟίμοῚ οἵ Ἐϊθὅο165.---ΕὙΟτη πολύς δπὰ νεῖκος, “" βέγίξε,᾽) ““ δοπ- 

ἐεπίϊοη.᾽" 

[χκχὲ 876. 

[κε 3577. 

Θήδης, σ6η. 5ῖησ. οὗ Θήδη, ης, ἧἡ, ““ Τλεδε8,᾽" [86 σὨΙΘΓ ΟΥ̓ 

ἴαχε 878. ἡ Γ Βαοῖία. ΗοιηθΥ 0565 Ὀοΐἢ [ΠΪ5 ΤΌΤ ἃ Πα 8150 1Π6 ρ]α- 

Γ8] οη6, Θῆδαι, ων, αἱ. 

: Λίσσοντο, ἘΡὶα ἃπᾶ Ιοηΐο ἔογΥ ἐλέσσοντο, 8 Ρ]ΌΓ. προσῇ. ᾿πά. 

ἵμνε 879. οὔ (Π6 τη 16 ἀθροπϑηΐ λέσσομαι, “ ἐο δεδεεοῖι,᾽" “ ἐο επίτεαϊ.᾽" 

Θοιῆρατθ ΟἿ οσδατῃ Οἡ ὈΟΟΚ ἱ., 15. 
Δόμεν, Βῃοτίθηθα ἴγουη δόμεναι, ΜΥΠΙΟὮ ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ [86 5υσοθθαϊηρ 

ἴπ6, ἃπα Ἐρὶς, Ῥουῖο, ἀπά ΖΞ ο]ὶς ἴου δοῦναι, 2 ΔΟΥ. ἱπῆ. δοΐ. οὗἉ δέδωαι, 
40 ρῖνε.᾽" 

᾿Ἐπύνεον, ΕἘῚς δπά Ιοπὶο ἔου ἐπύνουν, 8 ΡΙΌΥ. ΡΟ τέ. ἱπά. 
δοῖ. οὗ ἐπαινέω, ““ἰο α55επὲ :" ζαϊ. ἔσω. 

ἴχνε 381. Παραίσια, ἀδοουβ. ΡΤ. πουΐ. οὗ παοαίσιος, ον, “ἴπαιιδνν 

ἴχνε 380. 



ΗΠΟΜΕΒΕΙΟ ΟἸΜΟΒΒΑΚΥ͂. 81 

Βοοῖ 4. 1ήπε 8388--988, 
σιοιι8,,") ““ ὠπ[αυοταῦϊε.""---Ὑοτὰ παρά, ἃ8Β ἀθποίίϊηρ βοιηθιΐηρ ἀπιΐδα 
ΟΥ τογοηρὶ πὰ αἴσιος, “ αιιϑρϊοϊοιι5.᾽" 

Βαθύσχοινον, Δ000.8. Βίηρ. Τιᾶ80. οὗ βαθύσχοινος, ον, “ ἀεε;- 

ἴανε 888. δτοιση τοἰέἠ, τιιδ]ιε5." -- τοι βαθύς, “ ἀδερ," ἀηὰ σχοῖνος, 

“ᾳ γιιδἦ.᾽" 

Λεχεποίην, σου 8. Βίηρ. ἤοτη λεχεποίης, οὐ, ὁ, “ὁ ργαδεν δαηζα.᾽" 

Οὔβοενυθ {παΐ λεχεποίην 18, ἰῃ “[δοΐῖ, ἃ Βυθδίαηεϊνθ, θὰϊ 18. ΠΘΥΘ Θ1- 

ΡΙογθά 88 δὴ αἰἰγιθαςινθ δαϊθοῖίνθ. (Οοιηραχθ Καλπεν, ᾧ 439, 1, ν. 

93, 61{.)---  οτα λέχος, “ α δεά, οοιοὶ, δαηκ,᾽" ὅζο., ἀηὰ ποία, “51α88.᾽ 

᾿Αγγελίην, ἘξρὶΘ ἀπὰ Ιοῃΐσ [ῸΓ ἀγγελέαν, ἀοοι8. βἰηρ. οὗ 

ἴανα 384. αεγγελίη, ης, ἡ, Ἐρῖδ.δῃὰ Ιουοίίον ἀγγελία; ἀρ; ἡ, "ἐπα ἑώ- 
φα55ῃ." (Οοπβαϊὲ ποίθ.)---ΕὙοτὰ ἄγγελος, “ἃ πιεοθοηρ ΕΥ,)" “ ἀπ ἐπὶ 

αβδαάογ.᾽" 

Τυδῆ, Ἐρίς σοηίγαοίθα ἔστη [Ὁ Τυδέα, ἀφοῦ. Βίησ. οἵ Τυδεύς, έος. 

ὁ, “Τνάειι5.") ΤῊΪΒ ΤΌΤ ΟΟΟῸΥΒ 4150 ἴῃ Αἰτο. (Κάλπεν, ᾧ 90, 2, 

Οὐδ. ὦ, Ρ. 88, εἰ.) 

Στεῖλαν, ΕἘΡρὶο δηὰ Ιοηΐς [ῸΓ ἔστειλαν, 8. ῬΙΌΓ. 1 Δ0Υ. ἱπα. 8δο!. οὗ 

στέλλω, ““ἰο δεπά," ἄς. Οὐπβυϊ Οἰοσβατῳ οἱ ΒΟΟΚ !., 439. 

Κιχήσατο, Ερίο ἀπά Ιοῃϊς [ῸΓ ἐκεχήσατο, 8 5Βίηρ. 1 Δ0Υ. ἱπά. 

τηϊά, οὗ κιχάνω, ““ἰο βηά," ὅσ. : Γαΐ. κιχήσω. ΟὈΙΏΡΑΙΘ 

ΟἸοδβατῃ οχι ὈΟΟΚ Ἰϊ., 188, 5. υ-. κιχείη. 

Καόμείωνας, ἀροὰ5. ΡΙΌΥ. οὗ Καδμείων, ὠνος, ὁ, “α ἀεβεεπάαπί οἱ 

Οαάηιι5," “α Τλεϑαη." Ιπ [Π6 ρῥ]υγαὶ, Καόμείωνες. ---ἘΥοτὰ Κάδμος, 
« (αάπιι8.᾽"" ᾿ 

Δαινυμένους, 0608. ΡΪΌΓ. Πμηᾶ56. ΡΓ65. Ρατέ. τηϊά. οἵ δαένυμε, 

“ἐἐ0 {εα5ὲ." ΟὈΤΏΡΑΙΘ Οἰοσϑατῃ οα θ0οΪ 1ἱ., 468. 

᾿ἘἘτεοκληείης, Ἐρὶο δἀηα Ιοπὶς ἴοτ ᾿Ετεοκλείας, σθῃ. βίηρ. ἴδῃ. οὗἁ 

᾿Ετεοκλήειος, ἡ, ον, Ἐρίο δηὰ Ιοηΐο ἴοΥ ᾿Ετεοκλεῖος, α, ον, “ Εἰεοεῖξαπ,᾽" 

“0 ΟΥ δεϊοηισίης ἰο Εἰεδεῖε68."-- τότ ᾿Ετεοκλῆς, ἔους, ἘΡ. πὰ Ιοη. 

ῆος, ὁ, “ Εἰδοοῖο5.᾽" 

Ξεῖνος, ἘΡὶσ ἀπᾶ ἸΟηΪς ῸΤ ξένος, οὐ, ὁ, “α δἰγαΉ ΘΕ," “ἃ 

διιεεὶ," ἄο. Ῥοίϊζ τϑίδυβ [Π6 νογά ἴο 1η6 Ῥυθροβιιοη ἐκ, 

1,Αἴϊη ἐπ; ΘΟΙΏΡΑΤΘ {ῃ6 ἘΠρΊ βἢ δίγαπρε, ἴτοτη ἐχίγαπ-ειβ. (ΕἸἰψηιοὶ. 

ἙΕρογϑεῖι.» 'ἰ., Ὁ. 1660, 247.) 

Ἱππηλάτα, ποπι. 5ίησ. οὗ ἱππηλάτα, ας, ὁ, Ἐρὶο ΤῸΥ ἑἱππηλάτης, ου, ὃ, 

(ἐφ ἀγίυεν οὗ εἰδεα 5," “ ὁπὲ τοῖο ἢσ]5 ἤγοπι α δἰιατίοι." ΑΝ Θρίτπθέ οὗ 

ΠΟΙΟΥ͂, {κ 186 ἘρΊ ἢ ἀπίρλι, δηὰ θττηθη ΥδεΊ .----ἘΤΟΤη ἵππος 
δηὰ ἐλαύνω. 

Τάρδει, Ἐξρία ἀπά Ιοηΐο (ογ ἐτάρδει, 8 βίην. ἱτηροτῖ. πὰ. δοὲ 

ἵκνε 388. οἵ ταρδέω, “ἰο δά αἰανπιοᾶ,"» “«(ο δὲ ἐγομδεὰ « ἴαϊ. ἥσω.-- 
Ετοτη τάρδος, “ αἰαγηι,᾽" “ ἐΕΥΥΟΥ.᾽" 

ας 

[1νΝῈ 388. 

11ΝΕῈ 386. 

[κχνὲ 387. 



Ἴ28 ΗΟΜΕΕΙΟ ΘΙΟΞΒΆΕΒΥ. 

Βοοῖ 4. 1ήπε 888-400. 
Πολέσιν, Ἰρ]δ ἀπά Ιοπὶς ἴῸΥ πολλοῖς, ἀαΐ. ΡΙΌΓ. τηᾶ5ο. οὗ πολύς. 

Καδμείοισιν, ἘΡὶς πὰ Ιοηΐο ἴοτ Καόμείοις, ἀαΐ. Ρ]0Γ. τη856. οὗἩ Καὸ: 

μεῖος, α, ον, “α Οαάπιεαπ,᾽)" “α Ταεδαη."--τότη Κάδμος, ““ Οαάηιι8.᾽" 

᾿Αεθλεύειν, Ἐ!Ρὶς δπὰ Ιοπὶς ἔου ἀθλεύειν, ΡΥ65. ἱπῖ. δοῖ. οὗἁ 

ἴαπε 389. ἐθλεύω (Ερὶς δπά Ιοηΐς ἀεθλεύω), ““ ἐο σοπέεπα ΚΤ α »τγῖζε." 
“ο ἐηρασε ἐπ πιαίενε5." -- τοτη ἄθλος, “ α σοπέεϑί.᾽" 

ἝἜνέκα, 8 5ίπρσ. ᾿ηροσῇ. ἱπά. δοῖ. οαψικάω, “ἐο σοπφιιεν,᾽" “ἐο οτεν- 

ποπῖε :᾽ [αἷ. ἥσω.----ΕἼὙΟΤῚ νίκη, “ υἱοίοτψ.᾽" ᾿ 

Ῥῃϊδίως, δᾶν., ““τοἰἐῆ, εα5ε,᾽) “εαϑιῖψ,᾽" ἘΡΙς δηὰ Ιοπῖς [ῸΓ 

ἴανε 890. αδίως.---Ῥτοτα ῥηΐδιος, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοηῖο ἕο ῥδιος. 
᾿ἘἘπιίῤῥοθος, ποη. βίησ. ἕδη. οἵ ἐπίῤῥοθος, ον, “ παξίεπίπρ ἰο ἐδε 

γέδοιι6,᾽" “ αἰάϊηρ. Σ ὕβεοα ΠΕ6ΙΘ 85 ἃ βυθβίαπενο, “απ ατἰτιϊατυ,᾽" “ἃ 

μεῖρετ." 
Κέντορες, ποτη. Ρ]ΌΓ. οὗ κέντωρ, ορος, ὁ, ““α φσοαάεγ,᾽" “ ἀγῖν 

ἴαμα 391. ΕἸ.) ““Ἰηιρεῖϊετ.," --- ΓΊΟΤῚ κέντρον, ““α σοαά." Οοηδυϊί 
ποΐθ. 

Εἰἶσαν, 8 ΡΪ]ΌΓ. 1 ΔογΥ. Ἰη4. δοξ., υ8ΌΔ}Υ τοίδγσγθα ἴο ἃ ργ68- 
{μχνὲ 8392. βὴρερδνρις Σ ΄ Ρ δηΐ, ἐζῶ, ““ ἐο δαιι5ε ἰο 5ἱξ,᾽ “ἐο ρίαεο,)" “ἰο ρίαπί,᾽" ὅκο., θαΐ 
ν οἢ ἀο65 ποῖ οσοῦσ. ΤῊΘ ἴθπβθβ ἰμαΐ ἅγθ νγδηΐησ 8.6 ΞΌΡΡΙ] δα 

ἕτοιμη ἱδρύω. Οοπβοϊ Οἰοσδατῳ οἡ ὈΟΟΚ 1., 511. 
Μαίων, ποτη. 5ίησ. οἵ Μαίων, ονος, ὃ,“ Μάαοη," β5ὸῃ οὗ 

χνε 8394. ᾿ς τηοη. 

Πολυφόντης, ποι. βίης. οὗ Πολυφόντης, ουὅ, ὃ, ““Ῥοϊψρἠοη- 

ἴχνε 3956. 65, Β0η οὗἩ Απέεϊρβῃοημ.---ΕἼΟΙῚ πολύς ἃπᾶ φόνος, ἀπὰ 
δαυϊναϊθηΐ ἴῃ τηθδηΐηρ, {ΠΘΓΘΙΌΓΙΘ, ἴ0 ““Τηδηγ-ϑ]αυὶηρ.᾽" 

: Ἔπεφνε, 8 βίπσ. 2. δου. ἱπά. δοΐ. οἵ 1ἴΠ6 οὐβοϊϑίβ σδάϊοϑδὶ 

ἴσπε 891. φένω, ““ἰο δἰαῃ :" Ὧ ΔΟΥ. ἔπεφνον (Βῃοτίαηθα ἔτοτῃ 1:6 τϑ- 
ἀυρ!οαϊοα ἔοτπι ἐπέφενον). Νὸ ἀουδί ακίη ἴο σφάζω. 

Ἵει, 8 βίη. ἱπηροτί, ἱπά. δοῖ. Οοηβαὶ: Οἰοσβατῳ οα θΟΟΚ 11]., 221 
Προέηκε, Ἐὶς δηᾷ Ιοπῖς [ῸΓ πρόηκε, 8 βίην. 1 8Δ0Γ. ἰη4. δοΐ. 

ἴαπε 398. οἵ προΐημι, ““ἰο δεμά ἐοτγιῆ :᾽ ἴαϊ. προήσω : 1 80Γ. πρόηκα. 
Ἐρὶς δπὰ [Ιοηἱς προέηκα.--- ΕἼΤ πρό πᾶ ζημι. 

Τεράεσσι, Ἐρὶς ἃῃηὰ Ιοπὶο ΤῸΓ τέρασι, ἀαΐ. ρ]αΓ. οὗ τέρας, ατος, τό, 

“ἐᾷ βρη," ““α γοτίεπί." ΟὈΙΏΡΑΙΘ Οἰοσδατῳ ΟἹ ὈΟΟΚ ἰϊ., 324. 

Πιθήσας, ποτα. Β'ΠΡ. Τηᾶ56. 1 ΔΟΙ. Ρατί. δοῖ. οὗ ἃ ἴοσπιὶ πιθέω, 60]- 

,«δίθγαὶ ἰο πείθω, θαΐ νγϊοῖ] ἀ065 ποΐ δοί δ] ΟΟΟῸΓ ; ““ἐο οὗεψ."-- 

Ετότῃ 1ῃϊβ Β81η6 πιθέω, γγΧ6 ἢᾶΥ͂Θ, ἴῃ ΗΟΙΏΘΥ͂, ἃ ΠΧ πεθήσω. ἴπ (6 

δογίβί, Πού Υ σύ, Π6 ΟΠΙΥ͂ ΘΙΏΡΙΟΥ͂Β {Π6 ρδτΙίοΙρ]6. 

Εἶο, Ἐξρὶς δπὰ [ΙοηἹἱὸ ΤΥ οὖ, ρΡγοποῦη οὗ 1Π6 {ῃϊγὰ Ρϑύβοπ, 

ἴμπε 400. ἴῃ ἃ τθῆθχὶνβ βθηβ86. Αποῖμοσ Ερὶς πᾶ [οπὶο [ΌΓΠα 15 ἔο, 

ΜἘΪΟἢ ΟΟΟῸ͵Β5 ἴῃ ΒΟΟΚ ἰϊ., 239. Ξ 
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Βοοῖ 4. 14πόὸὲ 400-409. 
Χέρηα, σοῦ. Βίηρ. ΟὗὁὨ χέρης, ηος. Οὐοπδυϊ Οἰοδδαγῳ οα ὈοΟΚ 

ἰ 80. 

Αἰδεσθείς, πΌΠ. Βἰπρ. Τηᾶ86. 1 ΔΟΙ. ρᾶτΐ. ρ488. οἵ αἰδέομαι, 
ἴπν 403... 0 γεϑρεοῖ,᾽" “10 ραν τεβρεοὶ ἰ0.) ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ ΟἸἰοδϑαγτῳ ὁἢ 
000 1., 233. : 

᾿Ἐνιπήν, δ6οι18. βἰηρ. οὗἁ ἐνιπή, ἧς, ἡ, “α βρεακίηπρ ἰο, δρεεοῖι, αἀ- 

ἦγε55,᾽" αἰνγαυβ, ἰηῃ ἩοτΊΘΥ, ὙΥἹ ἢ 1η6 δοσοιηρδηγίηρ ἰάθα οἵ τϑργοοῦ. 

Ηδθηοθ “ἃ τερτὶπιαπ.᾽".--- ΕἌοτὴ ἐνέπτω, “0 8ρεαΐ ἰο.᾽" 
Αἰδοίοιο, Ἐξρία ἀηᾷ Ιοηἱς [ῸΥ αἰδοίου, σθῃ. 5ίηρ. πη856. ΟΥ̓ αἰδοῖος, οία, 

οἷον, “ ατιριδί," “τεραταφα «ὐϊίἢ, τουεγεπε."--- ἘΥΌΤΩ αἴδομαι, Ἐρίο ΤῸΓ 
αἰδέομαι. 

᾿Αμείψατο, Ἐ!ρίο ἀηὰ Ιοπὶο [ῸΓ ἠμείψατο, {Π6 δυρστηθδπηΐ ὃθ6- 
ἴῃς ἀτορρθά ; 1 801. ἱπά. τηϊά. οἵ ἀμείδω, ““ἐο οἠαπρε ;) ἴῃ 

186. τη ἀ]6, ““ ἐο ἀπϑιρεῦ." Οὐοτηράᾶρο ΟἿ οββατῳ οα ὈΟΟΪ ὶ., 84, 5. υ. 

ἀπαμειθόμενος. 
ψΨεύδεο, ἘΡΙΟ δηᾷ Ιοηΐο Ὸγ ψεύδου, 2 Βἰηρ. ΡΓ65. ἱπηρ6 τ, οὗ 

16 πηϊἀ416 ἀθροπθηΐ ψεύδομαι, ““ ἰο [τ :᾽ Γαΐ. ψεύσομαι: 1 
ΔΟΥ. ἐψευσάμην. ΤὨΐΒ ἀθροηθηΐ ἰβ οὗ Θδυ! δ γ, ἃπὰ ΤΏΟΥΘ σΟΙΠΠΊΟΩ 

56 ἴῃ ἨΟΠΊΘΥΓ, 85 ἰῃ Ἰἰαΐθυ ασθοκ, ἴπδῃ ψεύδω. 

᾿Επιστάμενος, ΠΟΙΏ. ΒΠΡ. ΠΊ456. ΡΓ685. ρατί. οἵ ἐπίσταμαι, ““ἰο ἔποιῦ :ἢ 
Γαΐ. ἐπιστήσομαι. ποθ {Πη6 Αἰἰ68 850 ἐφέστημε τὸν νοῦν ΙἴΚ6 ἐπ- 
ἔσταμαι, “ἰο αἰἱεπα!,,) δὰ ““ οὐδεγυε,᾽" ὅδ, ΒΟΙΏΘ, ἃ8 Ῥαββον, ἱπο]]Πη6 

ἴο σοηβίάθυ ἐπίσταμαι ἃ5 8η οἸἀ τη α]6 ΌΥΠὶ οὗἁ ἐφίστημι. Βαϊ πηᾶπηῃ, 
ΠΟΥΥΘΥΘΥ, ἀ5ΒΌΠΩ65 8 ἀἰδβίϊηοί τοοῦ. 

Σάφα, ρορίϊο δάνθυῦ, Γουπιθὰ τοῖα σαφής, “ οἰεατὶψ,᾽" ““ ἀσοιιταίεῖψ.᾽" 

δος, 8068. Βίπρ. οὗ ἔδος; εος, τό, “"α 5εαὲ, αδοάε, ἀισειἰἴηρ- 

»ίαοε.᾽".--- ΟΕἼοτὴ ἔζομαι, “ἰο 511.) 
Ἑπταπύλοιο, Ἐρίο ἀηὰ Ιοπὶο ἴὉΥ ἑπταπύλου, 56η. βίησ. ἕδιη. οἵ ἐπ- 

τάπυλος, ον, ““ βευεπ-ραἰεὰ.᾽---ΕἼΟΤΩ ἑπτά δηὰ πύλη, ““α ρσαίε.᾽" 

᾿Αγαγόντε, ΠΟΙ]. ἀπ], 2 8Δ0Υ. ρΡαγί, δοῖ. οἵ ἄγω, “ἐο ἰεαὰ.᾽" 
ἴμπε 407. Οοηβ ποίθ. 

ἤΆρειον, 6615. Βίησ. ποαΐ. οΥ̓͂Αρειος, α, ον, ἃΠἀ ος, ον, “ οὕ Μαγ5. 

(Οοηϑαὶξ ποίθ.)---ΕἼότα "Άρης, “ Ματ5.᾽"" 

᾿Αρωγῇ, ἀαΐ. 5ηρ. οὗ ἀῤωγή, ἧς, ἡ, “Ῥτοίεοίϊοη,᾽" “ αἱά," 

“ἐ βιοοοΥ."---  σοτὴ ἀρήγω, “ἰο αἰά.᾽" 
Σφετέρῃσιν, ἘΡὶΦ ἀπὰ Ιοηΐσ [Ὁ σφετέραις, ἀδῖ. Ρ]υγ. ἤδη. 

Μινε 409. ΟΓ σφέτερος, α, ον, ροδβαδδίνθ δἀ)δοῖῖνθ οὔ [86 8 Ρ6ΓΒ. ΡΙαΓ. 
ἴτοῖα [Π6 ῬΘΥΒΟΠΔ] ργοποιηῃ σφεῖς, “ ἐλεεῖν οιστ.,᾽ “ ἐλιεὶτ Ῥγορεῦ." ὙἙΤῈΘ 

1,Αἰΐη νεβίου ἰβ ἴο σφέτερος ἃ8 τνεβρα ἰβ 10 σφήξ. 
᾿Ατασθαλίῃσιν, Ἐρὶς ἀπά Ιοπίο ἴῸΓ ἀτασθαλίαις, ἀδϊ. Ρ]υγ. οὗ ἀτασ- 

θαλία, ας, ἡ, “ διὰ βοϊϊψ,᾽ “ πιαὰ υἱοϊεηοε.᾽" “ Ῥτεδιιπιρέιοιια αἴηπ,᾽" “ ατ- 

Ικνε 4023. 

[χνε 404. 

1χνε 400. 

᾿» 

[μνε 408. 
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᾿ Βοος 4. 1πὲ 410-423. ᾿ 
τοραηοε."--- ΕΥοτὴ ἀτάσθαλος, “ ὑϊϊπαϊψ Τοοϊιδἢ.," ὅχο., ἃπα {ῃ15 ΤΌΤ 

ἀτάω, “ἰο πατπι.᾽" 

Ἔνθεο, ἘρΙο ἃπᾶ Ιοπὶο ἴου ἔνθου, Ὁ 5Ίησ. Ὁ ΔΟΥ. ᾿ΓΊΡΘΓΤ. τη. 

οὗ ἐντίθημι, ““ἰο γίασε ἴπ,," ““ἰο ταηῖ :" αἴ. ἐνθήσω, το. 

ΟἸΙασβέ ἔοστα ἔνθεσο. ἥ 

Τέττα, ἃ ΒΡΘΟΙ65 οὗ δάάγθββ [ΓΟ ἃ ὙΟΌΏΡΘΥ [0 δῃ 6] 4δὺ 

ΡΒΙΒΟῊ ; ““πιῷ 7τἱοπά." ΟὐΟηβα]ξ ποίθ, ἃπα ΘΟ ΏρΡαΓΘ τάτα, 

ἄττα, ἅππα, ἀπφά, πάππα. 

Σιωπῇ, ἀαῖ. βίην. οἵ σιωπή, ἧς, ἡ, “ δἰϊεησε." ΟὌΒΘΙΥΘ {μαΐ ἨΟΙΉΒΙ 

{ΘΑ ΘΠΕΥ ΘΙΩΡΙΟΥ͂Β [815 ἴθυγῃ, θα ΑἸ ΑΥ5 ἴῃ ἘΠ6 ἀδίΐν 6, “ἐπ δεεποε," 

ΟΥ ““ διἰοπέϊν," ἃ πὰ ΤΩΟΒΕΥ͂ ἴῃ 1ῃ6 ΡῬ]Θοηαβίῖσ ΡΏΓΤαβΘ, ἀκὴν ἐγένοντο 

σιωπῇ. 

Τανε 410. 

“πε 412. 

Νεμεσῶ, ῬΥ68. ἱπ4. δοῖ. οἵ νεμεσάω, ὥ, “ ἐο ξεεῖ απ στι,," “10 
1ανε 418. οι σαστν τοἱμι, ΦὉ ἴαῖς ἥσω. Ιπ΄ 186 τοϊδάϊθ, νεμεσσάομαι, 
ἔαΐ. ἥσομαι, “ἰο δε ἀἱδρίεαβε( εὐὶι], οπο᾽5 561, ““ἰο ἐαΐα 5λαηιε ἐο οπε᾿ 5 
861}, ὅχο.---ΕἼὙΟΙῚ νέμεσις. ΟὈΙΏΡΑΙΘ Οἰοδδατῃ ΟἹ ὈΟΟΚ 1Ϊ., 229, 5.0 
νεμέσσηθεν. 

Δῃώσωσιν, 8 ῬΙΌΓ. 1 Δ0Υ. 500]. δοῖ. οὗ δηόω (οοηίγαοίϊοα 

τοι δηϊόω), ““ ἐο ἀεδίτου,᾽" ““ο 5ἰαν 1," ΠΠΓΘΥΔΙΙΥ, ““ ἐο ἐγεαὶ 
α5 απ ἐπθηῖῃ :᾽ [αϊ. δῃώσω.----ΕὙΟΤῊ δήζος, “ατ ἐπεηῖῳ.᾽" 

Δῃωθέντων, 56π. Ρ]Γ. Τηᾶ56. 1 ΔΟΥΙ. Ρᾶγΐ. Ρᾶ58. οἵ δῃόω 

ΟὐΙΏΡΔΓΘ 1ἰπ6 416. 

Μεδώμεθα, 1 ῬὶαΓ. ΡΓ65. 500]. οὗὁἨ 1Π6 τη 16 ἀδβροποηΐ μέ 

δομαι, ““ο δὲ ἐἰηκηρ οὐ," ““ο ἀευῖδ6,," ““ἰο »ίαπ," ὅτο. 

Οὐοταραγθ Οἰοσβατῳ οΝ ὈΟΟΚ ἰν., 30. 
Ἔδραχε, 8 βίησ. 2 Δογ. ἱπά. δοῖ. οἵἩ [η6 ταάϊοδὶ γϑυὺῦ βράχω, 

κἐἠο ταίἐϊε,,) ““ἐο οἰαδὶι,,)" “10 τίπρ." ἈΜΟΒΊΙΥ βαϊά οὗ δ΄κτη5 

ἈΠ ΔΥΓΠΊΟΥ ; 4150 οὗ {Π6 τοαγίηρ οἵ ἃ ἱοτγϑηΐ (1]., χχῖ.. 9}; 1ῃ6 στοδη- 

ἴῃ οὔ 186 Ὀ4{{16- 61 (1|., χχὶ., 8587) ; 1ῃ6 ογθακίῃρ οὗ ἃ ἤθανυ νγνρ- 

οἡ (ἢ ., ν., 838); [6 βῆσίθκ οὗ ἃ ψουπάθα ΠοΙβθ (11., χυὶ., 468). 

ΑἸΑΥΒ Του πα ἴῃ 8 βίπηρ. 80. ἃ8 ἃθουθ. [1,655 ΘΟΥΥΘ ΣῪ [ΚΘ ΒΥ 
ΒΟΠῚΘ 85 ἴΠ6 ροτγίθοί οὗ βράζω, ἴογ βέδραχε.----Αἰκὶη ἴο βράζω, ῥάσσω, 
ἀηᾷ δῇ ἰῃβίδῃοθ οἵ οποιηδίοροϊᾶ. 

᾿Ορνυμένου, σΘη. 5ἴηρ. Τηᾶ86. ΡΓ68. ΡαΤί. τά. οὗἉ ὄρνυμι, ““ ἐο 

τοῖιδα 1 Ταΐϊ. ὄρσω : 1 8οΥ. ὦρσα. Ιῃ 188 τηϊά 416. ὄρνυμαι, 
“0 τοιι86 οπε᾿ 5 δεῖ {,)" ““ἰο πιουὲ ταρϊϊῳ αἰοηρ." Οὐοτηρᾶτθ Οἰααβατῳ οἢ 
ΠΟΟΚ [ἰ]., 18, 5. υ. ὥρνυτο. 

Ταλασίφρονα, δοῦσα. 5ΒΙηρ. Τη880. οὗ ταλασίφρων, ονος, “;αξίεπέ ἴῃ 
πιϊπά,᾽" ““ἤγπι οΓ πεατί,,) “ βίου ἐ-ἠδατίε.᾽"---ΕὙοΙα τλάω, ““ἐο καάιιγε," 

δηᾷ φρήν. 
[λνῈ 422. Πολυηχέϊ, Ἐρὶο ἀηὰ Ιοηΐο ἴοΥ πολυῃνεῖ, ἀαῇ βίην τῇαβο 

1χνε 410. 

1κνὲ 417. 

7χνε 418. 

1χνε 4920. 

[χνε 421, 
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οοῖ 4. Τήηπε 438-481. 
σἱ πολυηχής, ἔς, “ ἰομιά τεξομπάϊηρ."--- ΕὙΟΙῚ πολύς ἀηὰ ἦχος, “ἃ 
ἑουωπά." ὅτ. 

Ὄρνυται, 8 5'πηρ. ΡΓ65. 1πη4. Ρ458. οὗ ὄρνυμι, ““ἐο ταῖδε,)" "το 

ἴπν8 458. ύοιδε," ἄτα. Οὐομηρᾶτθ Ἰΐηθ 421, 5. νυ. ὀρνυμένου. 
᾿Ἐπασσύτερον, ποιῇ. Βίηῃσ. πΘυΐ. οἵ ἐπασσύτερος, α, ον, “ ἵπ εἶοδε δια 

εοϑϑίοπ." ΟὈΙΏΡΑΓΘ Οἰοβδατῳ οἡ ὉΟΟΚ ἰ., 383. 
Κορύσσεται, 8 5Βἴηρσ. ΡΓΘ68. ἱπά. Ρᾶ55. οὗ κορύσσω, “ἰο ταῖξε 

ἴανε 4524. το α ἀραά." ΟΟΙΏρᾶῖθ Οἰοσβαγῳ οὰ ὈοοΚ ἰϊ., 273, 5. υ. κο- 
ρὕσσων. 

Χέρσῳ, ἀαΐ. βίπρ. οἵ χέρσος, ουὅ, ἧ, ἀπ αἶβο ὁ (Αἰίϊς χεῤ- 
ῥος), ““ἐλὲ βλουδ." ῬΓΟΡΘΙΙΥ͂ “ ἀγῳ ἰαηπά,᾽" “ἰαπά,᾽" ἃ5 ορ- 

Ροβϑά ἰὸ νγδῖϑυ ; Ὀαΐ ἀβΌλ!}}ν ἃ5 ορροβϑά ἰο 8 8θᾶ. [Ι͂ἢ ΗοιΊΟΥ 8]- 

ΜΆΥ5 ἃ Βυθβίαηοινο, [πΠουρσ 1[Π6 σπου οδη ποῖ ὃ6 ἀθίδγγηϊπθᾶ, δπᾶ 

ἸΟΒΕΥ 80 ἰπ ἐῃ6 Αἰο ροθῖβ. [ἢ ροβί- Ηοζηθυὶς νυυ 6 γ5 ἰξ 15 υαβϑὰ 

4150 Ἃ5 ἢ δἀδθοίϊνϑ.---ακίη τό χῆρος, ξερός, ξηρός, ὅκα. 
Ῥηγνύμενον, ἩοΙη. 5[η5. πΘυΐϊ. ΡΥΓ65. ρᾶτί. ρᾷ858. οὔ ῥήγνυμι, “ἐν 

ὀγεαῖ." Οὐοτηρᾶγθ Οοσβϑαγῳ οὐ ὈΟΘΟΚ ἰἰϊ., 375. 
ΓΑκρας, 8668. ΡΙυΓ, οὗ ἄκρα, ας (Ερίο δηὰ Ιοηΐο ἄκρη, ης), ἡ» “ἐἂε 

επή," “τὰ γοῖπί," Θβρθοίδ!ν 16 πἰσιθϑὲ ροϊηξ, “τε ἐορ οὗ α ἀπὶ},᾽" 
ἃπα 8150 ““α ρεαΐ," “α ἠεαάίαπι,» “α ρτγογεοίἐπρ γροῖπε οἵ Ἰαπιὰ,᾽" ἄ. 
ΒΕΊΘΕΙν, ἐἢ}6 Γδιηΐπὶπα οὗ ἄκρος. 

Κυρτόν, ποτη. βίην. πϑουΐ. οὗ κυρτός, ἥ, ὄν, “ σιτυεα,,)") “ ατοῖ:- 

ἵχνε 4536. εἰ, “ βισοϊϊεη,᾽) “ δεπὲ,᾽) ἄο.-τλκίη ἴο 1η6 [ναἰΐπ δωγῦμς, 

1η6 ΕΠ σ 5} σαγὸ, ὅκα. : 

Κορυφοῦται, 8 5ἴηξ. ΡΓ68. ἰηἃ. πηϊά. οὗ κορυφόω, “ ἐο ὀγῖπα ἰο α ἠεαά,᾽" 
“ο πιαζε ρμεακεὰ :" {αϊ. ὥσω. Ἰπ 1Π6 τηΐάα]6, ““ἐὁ ὑγίηρ {ἰδεῖ ἰοὸ ἃ 
λεαΐὶ,᾽) “ ἰο τῖβε."--- ΕὙοτὴ κορυφή, “ ἐλε Ἀεαά, ἰο», ΟΥ ἀὐσὴξεεί γοῖπὲ,᾽" ἀπὰ 

{π15 ἔγοπι κήρυς, “ἐλε πεαά,᾽" ἄτα. 
᾿Αποπτύει, 8 βἴηρ. Ργ65. ἱπά. δοΐῖ. οὐ ἀποπτύω, “ἐο φρὶξ [οτέδ, οὐ 

οι :, Γαΐ. ὕσω.----ἘὙΟΙ ἀπό ἀηὰ πτύω, “10 8ρῖξ.᾽ 

ΓΆχνην, Δ 0008. 5Βίηρ. οὗ ἄχνη, ης, ἘΡΙο πὰ [ΙΟηϊς ΤῸΥ ἄχνα, ἡς, ἡ, 

“(ἣν ἐπῖπρ' 5ιαυεῖῖ, ΟΥ̓ ἑακεη οἵ, ΟΥ̓ ἐμαὲ δοπιε5 οὔ ει ξιιτίαεε οἵ ἃ τὨϊης :᾽ 
8ηἃ Πδποθ, βαϊά οὔ Ἠφυϊᾶβ, “" ἤοαηι,᾽" “δργαν,᾽" “7τοιλ,᾽ “ ομαβ," ἄτα 
---Ακίη ἴο χνόος, λάχνη, ἀπὰ {(Π6 1,δεΐπ ἰαπερο. 

Νωλεμέως, δὲν.; ““τοιοεαδίηρ ν,᾽)") “ τοιλοιε γῬαιι5ε.᾽"--ἼΌτα 

[πνε 438. νωλεμές, αἷδο ἂπ δἀνεοτῦ, “ τιποεαίησί." Ἠοπιου, στο 
ΑἸνγαΥ5 1οἷπ5 νωλεμὲς αἰεί, Θχοθρὶ ἴπ ΠΠ., χίν., ὅ8, Β85 πο ἰγᾶδθ οὔ δῃ 
δἀϊδοίϊνα νωλεμής.--- ΤΙ ΒΌΔΥ ἀδγῖν θα ἔγοπι νω-ν [ῸΤ νη--ν πη λεέπω. 

Σημάντορας, δοοῦβ. Ρ]ΌΓ. οἵ σημάντωρ, ορος, ὁ, “ α ἱεαάεῇ,᾽" 
ἴμνε 481. ἃ φοπεπιαπάεν." ῬΓΟΡΘΙ͂Υ, “πὲ τοῖο ρσεδ α δῖ φη, δἰρ"αὶ, 
ΟΥ̓ εοπιπιαπα.,"--- τοτα σημαΐνω, “ἐο ρῖσε α εἰρη,᾽" ὅτα. ' 

11νὲ 425. 
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Βοος 4. 714πὲ 432-487. 

Ἔλαμπε, 8 5ἰπηρ. ᾿τηροτῇ. ἰπ4. δοῖ. οὐ λάμπω, “ἐο αἰτηρ ἢ 
Γαΐ. λάμψω : ρετί. λέλαμπα. 

Ἑἱμένοι, ποΙη. Ρ]ΌΥ. τηᾶ56. Ραγῆ. Ραγί. ρᾶ58. οὐ ἔννυμι, “10 αγγαν," 

“ ἐρ οἱοίλε,᾽)" ἄο. : [αΐϊ. ἔσω : 1 δΔοῦ. ἔσα : ἘρΙδ ἀπά Ιοηϊο ζιΐ. ἃ ηἀἃ ΔΟΥ. 

ἔσσω ἃῃᾷ ἕσσα: Ῥοτί. Ρ455. (ἹΠΠ δυρτηθηΐ εἰ) εἶμαι.---ἸΘησίπαποὰ 

ἔγοτῃ ἃ τοοΐῦ ἙΩ. 

Οϊες, ποτη. Ρ]αγ. οἔὗἉ ὄϊς, ““α 8166}. Οὐοηβαϊἐ ΟἸοββατῳ οἢ 

ὈΟΟΚ ἰἰ]., 198. 

Πολυπάμονος, δ56ῃ. 5ἷπρ. οὗ πολυπάμων, ον, 56η. ονος, “οὗ φτεαί 

»Ῥο58ε5510η8,᾽" “" ἐχοεεαϊηρὶψ τοεαϊἐψ." -- ΕἼΟ πολύς ἀπά πᾶμα, ““ρο5- 
δεβϑῖοτ," “ γτορετίψ." 

Αὐλῇ, ἀαΐ. 5βίηρ. οὗ αὐλή, ἧς, ἣ, ““α σοιτί-ψατά," ἄς. ΟΟηΒΌΪ ποίθ 
᾿Αμελγόμεναι, ΠΟΙ. Ρ]ΌΓ. ἔδ πη. ΡΓΘ5. ρασί. ρ858. οὗ ἀμέλγω, 

ἴανε 484. ἐο παῖϊὶς :,) ἴαϊ. ἀμέλξω.----ΕὙΟΤΩῚ 16 5ΔΠ16 Τοοΐ 85 ἰας, ἃ0- 

οογάϊηρσ ἴο Ὠοπαϊάβοη (Ν ειῦ Οταιϊψίεξ, Ρ. 384). ΟὈΟΙΠΡρΑ͵Θ 1ῃ6 1,αἰη 

πιμῖσοο, ἀπ 1η6 ἘΠΡΊ5ἢ. πεῖ, ἃ5. 4150 1πΠ6 θυτηδῃ πιϊοῆι. 

Τάλα, ἀρουβ. βίης. οὗ γάλα, γάλακτος, τό, ““πιῖϊκ." ΤῊ 5ΆΠῚ6 85 

ἰας, ἃ5 Ἄρρθαῖς ἔγοτῃ [ῃ6 σαηϊῖνθ, δηὰ ἔγομῃ ῃ6 ἔοτιη γλάγος. Οὐομη- 

ΡᾶΤΘ ΤΟΙΠΊΔΥΚΒ5 ΘΟ ἀμέλγω, ργοοθάϊηξ. 
᾿Αζηχές, 8 Υ., ““ἐποεδδαηπίϊν,," ῬΥΟΡΘΙ͂Υ͂ 1[Π8 πθυΐθου οὗ {μ6 

αἀ]θοίϊνα ἀζηχής, ἔς, “ ἱποεσοαηπὶ.»--- ΠΥ ναϊίοπ ἀπορυίδίῃ " 
δΟσΟΙά Πρ 0 ΒΟΠΊ6, ἔΤΌΓ ἠχέω, “ἐο δομπά," ΜΊΠ ἂπ ᾿η θηβῖν Ρτγθῆχ, 

α-7 ζα-. 

Μεμακυῖαι, πΟΠῚ. Ρ]υΓ. ἴδια. ροσΐ. ρατί. οἵ {Π6 τηϊάα]6 ἀθροπθηΐ μη- 
κάομαι, “ἐο ὑἱεαὲ : φνοτί. ἢ ργθβθηΐ βισηϊποδίϊοη, μέμηκα : Ῥατί. 

μεμηκώς : ΒΟΥ ΘΠΘα Γδτηϊηΐη6 μεμᾶκυϊα.----Εὐτηθα ΠΌΤΩ {Π6 βΒουηά οὗ 
5066} δπᾶ ρΡοδίβ, 85 μυκάομαι ἴτοτῃ τῃδῖ οὗ ΟΧΘΗη. 

᾿Αλαλητός, ποτη. 5ίησ. οὗ ἀλαλητός, οὔ, ὃ, “α δλοιιξίγιρ,᾽) “ὦ 

τσαγ-οτῃ." -- Ἔτοτη ἀλαλά, “ ἃ τσατ-οτυ.᾽ 

Ὀρώρει, πᾶ, ν᾽ ἢ Βυρουϊπάποθα δαυρστηθπίΐ, ὠρώρει, 8 Βίηρσ. 2 Ρ]ὺ- 

Ρογῖ. οὗ ὄρνυμι, ““ἐο ταῖδ6,)" ““ἰο ἐχοῖξε :᾽) Γαΐ. ὄρσω: 1 8Δ0Υ. ὧρσα: ἴῃ 
1Π6 τη α]6, ὄρνυμαι, ““ἐο ταῖδε ομ6᾽5 861.) ““ἰ0 ατΊ86 :᾿" 2 Ῥοσί. ὄρωρα, 
“1 απι τίδεη τ 1) Ρ]υροτγί. ὀρώρειν, “1 ατοξε." (Βιμέπιαπη, Ἱγτερ. 
γετὺς, Ῥ. 198, εἄ. ΕἸδλίαζε.) ΟΟΙΏΡΆΤΘ, 4150, Οἰοσβατψ οα ὈΟΟΚ 1Ϊ.; 146. 

Θρόος, ποιη. βίης. οὗὨ ϑρόος, ου, ὁ (Αἰτῖο ϑροῦς, σθη. ϑροῦ), 

“ἐᾷ ΟΥ̓, ““α ποῖδε,᾽" ἃ5 ΟὗἉ ΤΏΔΠΥ͂ γΟ]0668. ΤῊΪβΒ 15 [Π6 ΟΠ]Υ͂ 

ἰηβίδποθ ΏΘΥΘ ἰδ ΟΟΟΌΥΒ ἰῃ ἩἨΟΠΊΘΙ, δηὰ ἰΐ σϑίδυβ ΠΟΥΘ ἴο 1Π6 ΟΥ65 

οὗ ἃ ΠΟΠΊΌΘΥ οὗ ΡΘΟρ]6.---ΕἼΟΤα ϑρέω, “ἐο οΥἩ αἰοι,") ΜΏΘΠΟΘ {ῃ6 

τη ἀ]6 ἀθροῃθπί ϑρέομαι. 

Ἴα, Ἐρὶο πᾶ Ἰοηΐο ἴῸΥ μέα, ἔτομῃ ἕος, ἴα, Ερὶς ἃηὰ ΙΟηὶς [ῸΤΙ εἷς, 
μία, ““οπε." ΟΥ̓ 1ῃ6 πρϑυΐθυ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, ΟὨΪΥ {Π6 ἀδίϊνο ἰῷ, ΤῸΓ ἑνί, 
ΟΟΟΌΓΪΒ, 11., νἱ.») 422. 

11νὲῈ 492. 

1μ1νὲ 433. 

[χνε 435. 

1πνεὲ 436. 

᾿νε 437. 
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Βοοῖξ 4. 1ήπε 4951.--447. 

Τῆρυς, ποιη. Βίηρ. οὗἉ γῆρυς, υος, ὁ, ““α ποῖσε." 

“ ᾿Ἐμέμικτο, 8 5ῖηρ. ΡΙυρογῖ. ἱπᾶ. ρᾶ58. οἵ μέσγω, Ἡοπιοτίς 
ἴππα 488. Του οὗ μέγνυμι, ““ἐο πιῖχ." ΟὐΟΙΏΡΑΓΘ Οἰοβδατῳ οα ὈΟῸΚ 
“ϊ., 209. 

᾿ Πολύκλητοι, ποτη. ΡΙΌΓ. μηᾶ50. οὗ πολύκλητος, ον, “ σαἰϊεὰ ἤγοπι πιαπῳ, 

« ἰαπά."---ΕὙοτὴ πολύς ἀπὰ καλέω. 

Δεῖμος, ποτῃ. βίην. οὗ Δεῖμος, οὐ, ὁ, ““ΤΕΥΤοΥ." ΤΙη 16 Πίαά 

ΔΙΝΑΥΒ ρΡΘΥβοηϊῆθα ἃ8 δοσοιηρδηγίηρ Ῥλοῦος, Ἐτὶς, ἄο., 

ἃῃὰ 80, ΓΤ ἀἰδεϊποιοπ 5 βᾶκθ, υυυ θη 85 ἃ ρΥΟρΡΘΥ ΒΡΟΙΙΘ, οὐὁἨ ἢ 

ἴΠ6 Οἰγου ΗΘ Χ οἡ 1ῃ6 -ΟΘὨυ]ζ. Οἡ 106 ΟἾΠΘΙ Πδηᾷ, δειμός, οὔ, ὅ, 

[εαγ,᾽)" “ εΥΤΟΥ,᾽ 18 ΟΧΥ ΤΟ Π6 'π [ῃ6 ΠΟΙ ΠΔΕΪΥΘ.---ΕὙΟΤη δέος, “ {εαγ.᾽" 

Ἄμοτον, 8άγΥ., ""Ἰπδαίϊαὐϊψ,᾽" “ Ἰποεδδαπίϊῃ ;) ΡῬΤΟΡΘΙ͂Υ 16 πϑυίου οὗ 

ἄμοτος, ον, “Ἰηδαίϊαίε,᾽" ““᾿ποεδδαπί." Ιῃ ΗΟΓΊΘΥ ΔΙ νυν αΥ5 Ἰοἰπθὰ ἢ 

ΥΘΙῸΒ Θχρυθϑϑίπρ ραβϑίοῃ, ἀθβίῖγθ, ἄσ., ββρθοίδ!!ῦ ἢ μεμάασι, με- 

μαώς, μεμαυῖα. ΤῊ ἀογίγαίίοη ἔγογῃ μότον, “ Ξἠγεάάεα ᾿ἡπεη,,)" “ πὲ," 

15. ΥΘΙῪ ὑπ] Κοὶγ. Ασσοταϊηρ ἴο ποδί, ᾿ξ ΘΟΙΏ65 1ΤῸΠλ 6 5816 τοοῖ 
ἃ5 μέμαα, ΝΥ] α ᾿πέθηϑῖνθ ΟΥΓ ΘΡΟΠηΐο. 

Μεμαυῖα, ποῖη. 5Βίηρ. οἵὗὁἨ μεμαώς. ΟὐΟηΒ0]: ΘΟ οββατῳ ὁπ. ΒΟΟΚ ἱ., 690. 
᾿Ανδροφόνοιο, Ἐξρὶς ἀηᾶὰ Ιοπῖο ὉΓ ἀνδροφόνου, 56ῃ. 5ἰηρ. 
πη856. ΟΥ̓ ἀνόροφονος, ον, “ πιαπ-δἰαψίπρ.᾽" -- ΕἼοτα ἀνήρ πὰ 

7χνε 440. 

[μλνε 441. 

φονεύω. 

Κασιγνήτη, ποῖῃ. Β'ηρ. οὗ κασιγνήτη, ἧς, ἦν ““α 5ἱεέεν." ΤΏΘ ἴδια 

ἱπῖπ6 οἵ κασίγνητος. ΟὈΙΏΡΑΥΘ Οἰοσδατῳ οπ ὈΟΟΚ ἰἰ]., 338. 

ἝἙτάρη, ποπη. βἷηρ. οὗὨ ἑτάρη, ης, ἡ, Ἐρὶσ ἀπὰ Ιοπὶσ {ΌΤΙ ἴῸγ ἑταίρα, 

ας, ἡ, ““α [επιαῖε σοπιραπίοη, {γϊεπά, ᾿εῖρεν," ἄο. Ἐιηΐη6 οὗἉ ἕταρος, 

Ερὶς ἂπὰ Ιοηΐο [Ὁ ἕταιρος. Οὐμραγθ Οἰοββατῃ ἡ ὈΟΟΚῚ., 179. 
Ἐστήριξε, 8 βῖησ. 1 Δ01. ἰπ4, δοΐ. οἵ στηρίζω, [αϊ. στηρίσω;, 

ἴχνε 448. Ὁ οἷς ἀπᾶ Ποτὶς στηρίξω (Καλπετ, ὁ 224, 2, Ρ. 306, 7ε1}: 
1 801. ἐστήρισα, Ἑρίς πὰ ΠοΙὶο ἐστήριξα. ---- ἘΥοα ἃ τοοῖ ΣΤΆ-, 

ὙΉΘΠΟΘ, 8180, ἔστημι, ἄτα. 

Κάρη, ἀοουβ. βίησ. Οοηβυ Οἰοβδατῃ ὁπ ὈΟΟΪ 1Ϊ., 269. 

᾿Οφέλλουσα, ποιη. 5'πρ. ἴδ. Ργ68. ρατγί. δοῖ. οὐὔἵ᾽ ὀφέλλω, 

ἵμνε ἀ4δ. ὁ νο ἐποτεαϑε." ΟΟΙηρδγΘ Οἰοδδατῳ οὰ ΌΟΟΚ ἱ., 510. 
Στόνον, 4668. 5ίηξ. οἵἉ στόνος, ουὅ, ὁ, ““α στοαπῖηρ."--ΕἼὙΟΙ στένω, 

“0 ρτοαη." 
Ξυνιόντες, Ἐρίο δηὰ Αἰἰς (μιείγὲ σταίϊα) [ῸΤ συνιόντει, 

ἴαπε 446. ποῖ. ΡΪΌΓ. τηᾶ856. ΡΓ68. ρασί. δοῖ. οἵ ξύνειμι, ““ἐο ρο" ΟΥ 
“ροπις ἰορείλετ,)") πὰ ὮΘΠΟΘ “ ἐο πιεεί.᾽"᾿---ΕἼοτα ξύν ((ὉΥ σύν) ἃπὰ 
εἶμι, ““ἴο 50." 

Ῥινοῦς, δοοῦβ. ΡΥ. οὗὨ ῥινός, οὔ, ὁ, “απ οχ- πὰς εἰιεϊα." 

[αν 447. ΤῊΘ ΤΘΙΤΩ ΡΓΟΡΘΙΥ͂ ΓΏΘ8Π8, “ ἐλε δχίη οὴ 18 θΟΟΥῪ οὗὨ ἃ 1ἰν- 
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Βοολ 4. 11πεὸ 4417--452. 
1Π5᾽ ΡΘΥΊΒΟῊ :᾽ ΤαΥ6}} οὗ ἃ ἀθαά ομβ. ΤΏθη, “ ἐἠε ἀΐάς οὗ ἃ Ὀθαβῖ," 

ΘΒρΡθοΙΔΠ Υ οὗ απ οἱ, ἀπά, ἤπα ν, ἃ Βῃ 1614 οονθυθὰ Ἱ 016. 

Μένεα, δοουδ. Ῥ]0γ. οἵἉ μένος, εος, τό, “ Ξίκίε, ἐς ίογοε," ἄο. Οοῃ 
5110 Θἰοδδατῳ ΟἹ ὈΟΟΚ ἱ., 108. 

Χαλκεοθωρήκων, 56π. Ρ]ΌΤ. Τη856. οἵ χαλκεοθώρηξ, ηκος, ὃ, ἧ, 

ἽἼμκε 448. “- οἰαά τὰ ὄταξεη οογϑείείς5,᾽" ἘΡὶς ἀπά Ιοπὶς [Ὁ χαλκεοθώ- 
ραξ, ακος, ὃ, ἧ. -- ΕὙοτη χάλκεος, “ ὀταζεη,᾽ ἃτιὰ ϑώρηξ, ““α οοτϑεεῖϊεί,᾽ 

Ἐρὶο δπὰ [Ιοηΐὸ ἴογ ϑώραξ. 

᾿Ομφαλόεσσαι, ποτη. ρΡὶαγ. ἤδη. οὗἩ ὀμφαλόεις, ὄεσσα, ὅὄεν, ““ δοπβεά,᾽" 
“ βαυϊηρ᾽ α ὑο55."--Ετοτη ὀμφαλός, ““α δο055.᾽" - 

Ἔπληντο, 8 ΙΓ. 2 δοΥ. ἱπᾶᾷ. ραᾶ8585. (Ερ|ς Τουτηδίϊοη) τ 

ἔψκα, 449, πελάζω, “ ἐο ὑτῖπρ᾽ πεαγ,᾽" “0 σαιιδὲ ἐο ἀρργοαοὴ ς᾽ ζαΐ, σω. 
1 δογ. Ρᾶ55. (Ἰπ Αἰτο ροθίτυ) ἐπλάθην : Ὦ Δοτ. ρΡᾶ55. (ἀποηνσ {Π6 Ἐῖο 

ἍΥΙ[6.6) ἐπλήμην, τοραγάθα ὈΥ Βυξί πη πη 845 ἃ βυποοραίθα ἔοσιη [ΠΌΤΩ 

“ἐπελάμην, ἀπ 50, Κα ννῖβθ, [Π8 ρϑυῆ. ρᾶ38. πέπλημαι, ἴτοπι πεπέλαμαι. 
{Πττες. Ῥοτὺς, Ρ. 202, εἄ. ΕἸδλίακο. ---- (ΟΟἸΏΡατΘ Καδπεν, ὁ 801, 2, ἢ 

285, εἰ. «7ε1[.) ϑοπΠΊ6, 1655 ΘΟΥΥΘΟΙΥ, τᾶ Κα ἐπλήμην ἀπ Ἐς ἀοῦταυ!- 

αἰθᾶ Τοττη Οὗ 1η6 ρ]υροτίθος ραββῖνθ ἐπεπλήμην. ᾿ὀκγέθοθοκτς Οτεεκ 

γετῦς, Ρ. 390.) 

᾿Ορυμαγδός, ποτη. 5ῖηρ. οὗ ὀρυμαγδός, οὔ, ὃ, ““α ἀἶη,᾽" ““α ἰσμὰ ποῖξε," 
838 οὗ ἃ ἰἤγοηρσ οὗἉ τηθη ἢρῃίηνσ, νγοσκίησ, ΟΥ̓ Τυπηΐηρ ἀθουΐ. ΤῊΒ 

ΟΥά 566Π15 ποΐ 0 ἢᾶγθ Ὀδ66η 868 οὗἉ Ιου νοΐσε5, Ξῃσυτίηνσ, ὅτα., θα 

ΟΠ οὗ οοπῇἤιβαά, ἱπαγεου!αία 5οσπαβ, ἀπά ἤθη α ἡ γ6 ἢπά ἰξ δρρ! θὰ 

ΟΥ̓́ΘΗ ἴο ΠΟΙΒ65 δηᾶ ἀογ98 ; 85, 1]., Χ., 185; χυὶϊ., 741. 800, ἀραΐῃη, Η 

15 διῃριογϑᾶ ἰο ἱπαϊοαΐθ {Π6 δουπά οὗ νυοοά-ουςίοτβ (Π., χυϊ., 655): 

{Π6 γαϊἐϊῖπιρ' τηὰὰθ ΒΥ Ττουσὶπρ ἃ θα πα]δ οὗ σσοοᾶ οη ἴπ8 στουπά (Οά.. 
ἴχ., 235) ; [Ὧ6 τοαῦ οὗ ἃ τηουπίαἰη-τοτγοηΐ {Π|., ΧΧΙ., 256), ὅχο.---ΕἼΟΙΤΩ 

ὀρύγω, ΒΆΓΘ 85 ὠρύω, “ἰο ποιοῖ, δεϊϊοιο, γοαγ." 

Οἰμωγή, ποτη. 5βίησ. οὗ οἰμωγή, ἧς, ἦ, ““α τιὐαιϊπρ,᾽) ὅχο.--- 

ξπε 460. Ἐτσαι ψίμοζω, διϑρνἡδνύβο περι τ 
Εὐχωλή ποιη: βίη. οὗ εὐχωλήῆ, ἧς, ἦ, “ἐπι αΐίοη," “ δοαδέϊηρ." 

ῬΙΙΡΉΪ Εν 6 ΤΩ] Ρ᾽, “κα τοῖς." ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ ΟἸοδδατῳ οα ὈΟΟΚῚ., θ8. 
Πέλεν, Ερὶο δηά ΙΟηϊς ῸΤ ἔπελεν, 8 δίησ. ἱπηροτί. ἱπά. δεῖ. οὗ πέλω, 

“0 δε. ΟΟΙΏΡΑΥΘ ΘΟ οσϑατῳ οἢ ὈΟΟΚ 1ἰ]., 
᾿Ολλύντων, σ6η. ΡΙυγ. οὗἩ ὀλλύς, ΡΓ65. Ραγί. δοί. οὗ ὄλλυμι, 

ἴανε 451. νι 00 ἄροιτο -᾽ ἴαξ. ὀλέσω : ἴῃ 186 τηϊἀά!6, ὄλλυμαι, ““ ἐο Ῥετ- 
ἐδὴ." Ῥ͵δ6Β. ραγέ. ρᾶ58. ὀλλύμενος. 

Χείμαῤῥοι, ἤοπη. Ρ]ΌΥ. τηᾶδ5ο. οὗἁὨ χείμαῤῥος, ον, ἘΡὶς ἴο 
ἴακα 485. χειμάῤῥοος, ον, ΜΨἈΪΟἢ ἀραΐπ 8 οοπίταοϊοα ΕΥ̓͂ {η6 Αἰτ|65 
ἰπίο χειμάῤῥους, ουν, ““ἀτι»ιἱεγ- Ποιοῖτιρ." ---ΕὙΟΤΩ χεῖμα, “ τοϊπίετ,᾽ ἀπὸ 
δέω, ““ἐο βοιρ.᾽" 
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- Βοοῖ 4. ]ήηε 452-460. 

"Ὄμεσφι, Ἐρίς [ῸΓ ὀρέων, 56. ΡΙΌΓ. οἵ ὄρος, εος, τό, “ α πιοιιπίατη" 

(Β0]} ΓΟ ΚΒ Οἢ Ρᾶρσ6 426, ἘΣΧΟΌΥΒΙΙΒ ἱν. 
Μισγάγκειαν, ἃςσουβ. 5Βίηρ. οὗ μισγάγκεια, ας, ἡ, “α ρίαεε 

ἴανα 468. τοίεγα δοϑεγαὶ πιοιμπίαῖη - σἰεηα τη ἰορείθεῦ απὰ πιῖΐξ ἐλειν 
τοαίεγα,᾽ “ἃ πιεείΐπρ᾽ οὗ ἰδῆ," ““α σοπιπιοη δαῖτ." --- ἼΤΩ μέσγω, “ ἰο 
ηυϊ2," δῃᾷ ἄγκος, εος, “α πιομιηπίαϊη- ρίον.᾽" 

Συμδάλλετον, νΥὶιΠ Βμουίθηθά τηοοά-ν ον] (Τλίεγϑοῖι, ὁ 822, 6) ἴοι 

συμϑδάλλητον, 8 ῬΙΌΓ. ΡΓ65. 50]. δοί, οἵὗὁἩ συμδάλλω, ““ἐο σαϑὲ ἱορείλεν ᾽" 

Κρουνῶν, σθη. ΡΙυγ. οὗ κρουνός, οὔ, ὃ, “'α δρτὶηρ,᾽" “α τσεὶ!- 

ἀνε 454. ἀεαὰ,"" ΜΏΘΠ6Θ 1Π6 πηγαί ἰδβιθ. ῬΥΟΌΔΟΙΥ ακίη ἰο κρήνη, 
“ἐᾳ τοεὶϊ,᾽" “.αἃ ἀργίηρ.᾽" ᾿ 

“Χαράδρης, 56ῃ. βίη. οἵ χαράδρη, ης, ἡ, ἘΡὶΟ δηὰ Ιοπὶς [ῸΓ χαράδρα, 
ας, ἡ, “α ταυΐπε." (ΟΟηΒβι}} ποΐθ.)---ΕὙοτὴ χαράσσω, “ ἐο ομὲ ὃψ ζωγ- 

“οἱοδ," ὅζο., 1η6 τϑίδυθηοθ Ὀθίησ ἰο ἃ ἄθβρ συν, Υἱ Γι, ΟΥὙ ΤΑΥΠ6, οὐ 

ὈΥ̓͂ ΞΟΙ]Θ ἱπηροίᾳουβ τηουηΐαὶη- 5 ΓΘ ᾶτη. 

Τηλόσε, δν., “αν ατσαν.᾽" [ΤΠ ΊΘΓΑΙΙΥ, “0 α ἀϊδίαπεε." -- 

ἴανε 466. ΕὙΟΙὴ τηλοῦ, “αἴαγ.᾽" 

Δοῦπον, ἀροῦ5. βίης. οὗ δοῦπος, οὐ, ὁ, “ ἐδιΣ γοῦν." ῬΥΟΡΘΤΙΥ, “ἀπ 

ἀεαὰ, ἀεαυν δοιιπά,᾽" ΘΒρΡΘοΙΔ ΠΥ οὗἩὨ θοά᾽65 ζΔ}Πἰππρ οὐ Κποοκίηρσ δραϊηβί 

Θδοῖ οἴμθυ. ἨἩΟΙΏΘΥ ΠΙΘΑΌΙΘΠΓΥ ἢὰ5 δοῦπος ἀκόντων, “18 λιγεϊηρ 
ΟΥ̓ ΒΡΘΑΥΙΒ ;᾽) 50 οὗ ἐδδ πιεαϑιτεά ἰτεαὰ οὗ ἰηταπίτΥ (Οἀ., χΥὶΪ., 10); 186 

ἦμπι οὗ ἃ τηυϊπἀ6 (Οά., Χ., 556); 1Π6 τοαῦ οὗ [Πη6 564 (Οά., Υ., 401), 

ἀηᾷ, ἴῃ 1ῃ6 ρΡγδδϑηΐ ἱπβίδηοθ, {Π6 τοαῦ οὗ ἃ τηοπηΐαἰη-ἰοὐγθηΐ. [Ιἱ 8 

οἴθῃ δρρ! θα, τηουθουθσ, ἴὸ 1Π|6 ἀϊΐπ οὗ νγᾶγ. 

Οὔρεσιν, Ἐρὶο δηὰ Ιοηΐς ἴῸΓ ὄρεσιν, ἀδΐ. Ρ]υΓ. οἵὗἉ ὄρος, εος, τό, ἘΡῖο 

δη Ιοηΐο οὖρος, εος, τό, ““α πιοιπέαϊη.᾽"" 

Ἰαχή, ποι. βίηρ. οὗἉ ἰαχή, ἧς, ἣν, “α 5δἠονέϊηρ,,) ““α εΥν,᾽" 

ἔνε 466. οι 6 σλοιιέ οἵ ΒοΙῊ 186 νυἱοῖου δηὰ (6 γαπαιιβμθά,""--- ΕΧοῖα 
ἰάχω, ““ἰο δἠομί,᾽" ἄχο. 

Κορυστήν, ρου. Βίηρ, οὗ κορυστής, οὔ, ὁ, ““α λεϊπιεά πιαη,᾿" 

ἴανε 467. ἢ ΘΠΟΘ. “απ ἀτπιρὰ τοαττίον." ΑἾΒ80, ἰΔΚδπ 85 δὴ δἀϊθοίένθ 
ἱπ οοπηθοίίοη νἱτἢ ἀνήρ, “ πεϊπιοίοα.""---ΕὙοτα κορύσσω, ““ἐο ἐεῖηι,᾽" 

ἄσ., πὰ {ῃ15 ἔτοῖη κόρυς, “α λεϊηιεί.᾽" 

Θαλυσιάδην, ἀρουβ. Βίηρσ. οὗ [ῃὩ6 ραϊτοηγμὶο Θαλυσιάδης, 

ἴπινε 468. ου, ὁ, “ 8οη οΓ Τλαϊψεῖι5.""- ΕἸ Θαλύσιος, “ Τλαϊψοῖι5.᾽" 

Μετώπῳ, ἀαΐῖ. Βίησ. οἵ μέτωπον, ουὅ, τό, “ἰδδ ἐοτεϊεαᾶ."" 

ἴλινε 460, ὡς τίοι]ν, “ἐς σράφα δείιοεοη ἰὴ εψε5."--Ἔτοτα μετά ἀπὰ ὄψ. 
Πῆξε, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοηἰς ἴογ ἔπηξε, 8 βίη. 1 8ογ. ἱπά, δοῖ. οὗ[ἁἉ πήγνυμε, 

“0 ἤα 1 1. πήξω : 1 δογ. ἔπηξα. 

Πέρησε, ἘΡῖο πὰ Ιοηΐο ἴῸΓ ἐπέρασε, 8 ϑἰηρ,. 1 8ογ. ἱπά. δοί. οἵ πε- 
φάω, “ἰο. ξο ἐπγοι σὴ," ““ἐο ρεπείγαίε :᾽ [αξ. ποράσω, Ἐρὶς δηὰ Ιδῆϊο 

Κκκε 



46. ΒΟΜΈΞΒΙΟ ΘΙ ΟΞΒΆΕΥ. 

Βοοῖ 4. 1ῖπε 460-469. 

περήῆσω : 1 80γ. ἐπέρασα, Ἐϊρὶς ἃπὰ Ιοηϊς ἐπέρησα, τι, νυΐδοι ἐ (ἢ Θ 
δυρτηθηΐ, πέρησα. ᾿ 

Σκότος, ΠΟΙ. βίην. οὗ σκότος, ου, ὁ, ““ἀατζπε55." ΟΥ̓́ το- 

ἴπνῈ 461. αυδηΐ ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘ ἰπ ἴΠ6 ΠΙδά, θὰϊ [ΠΘΥΘ αἰνγαυβ οὗ ἐλε 

ἀαγκπεδς οὗ ἀεαίῆ.---ΑΚῚΠη ἴο σκοά, ἃ ΘΟἸ]αΊΘΥΑΙ ἔΌττη ἔγοπη σκιά, “ἃ 
δἰαάοιυ." - 

Κάλυψεν, ἘΡὶς πᾶ Ιοπῖο ἔοτ ἐκάλυψεν, 8 5΄]ηρ. 1 Δ0Γ. ἰπη. ἃς. οὗ 
καλύπτω, “ἰο ἐπτυεῖορ." ΟΟΟἸΏΡΔΥΘ Οἰοββατῳ οπ ὈΟΟΚ 1., 460. 

Ἤριπε, 8 5ἴησ. 2 Δ0Υ. ἱπᾶ. δοΐ. οὗ ἐρείπω, ““ἰο Ὥτοιρ ΟΥ̓ 

ἴαπε 405. παρῇ ἀσιοα,)»" “[ο ἔδατ ἄσιση -" ἴαϊ. ἐρείψω:: Ὀὰϊ ἴπ 186 ἂν 
ΔΟΥ. ἤριπον, ἱπίγΔη5.: 106, 1Κ6 1Π6 ραββίνθ, “ἐὸ ζαϊ!,᾽ ““ἐο ζω.“ ἀοιση.᾽" 
Ἀπ 50, Πκούσῖβθ, ἴῃ [Πη6 2 ρεσί. ἐρήριπα.---ΑΚίη 1ο ῥίπτω. 

; ΣΧαλκωδοντιάδης, ποτη. 5ίηρ. οὗἩ [Π6 Ραϊγοηγτηὶο Χαλκωδον- 

ἴαλνε 464. ιάδης, ου, ὁ, “« Ξοπι 9 Οιαϊεδάοη.""---Ῥτοτη Χαλκώδων, οντος, 
ὁ, “ Ολαϊοοάοη." 

᾿Αδάντων, σ6ῃ. ΡΙαγ. οὗ ΓΑδαντες, ων, οἱ, “ἐδε Αϑαπέε5," ἃ ἜΒΟΡΙΒ οἱ 
Ευθαδ. 

“Λελιημένος, ποΙη. 5ἰηρ. Τηᾶ56. Ροτέ. μασί. ἋἿΤτῪοτὰ λελέημαι, ἅτι 
{μιν 468. οἸὰ Ἐρὶς ρϑσῆ,, "" ἐο βἰτῖσε εαρετίῃ," ἄο. ἩΟΙΊΘΥ 1565 ΟἿΪΥ 
16 Ῥδτιοῖρ]6, ἀπᾶ ἐπὶ ΟἿΪΥ ἰπ 1μ6 ΠΙδα, {ΠΚ δη δἀϊεοίϊνε.---- Ῥσοῦ- 
Δ0]Υ λελέημαι 15 ἴοτ λελίλημαι, ἀπ Π6Π6Β λελιημένος ἴοτ λελιλημένος, 

ἔγοιῃ λελαίομαι. 
Συλήσειε, 8 Βῖηρ. 2330]. 1 ΔΟΥ. ορί. δοΐ. οὗ συλάω, ““ἐο δίτι 

ἴαπε 466. οἵ;,, ἄα. : ζαΐ. ἥσω. 
Ὁρμή, ποπη. βίηρ. οὗ ὁρμή, ἧς, ἣ, “απ υἱοϊεπὲ Ῥγέϑβιισε σπισατά,᾽" 

“δε ἢτδὲ διγ ΟΥ πιοῦὲ ἱοισατὰ ἃ ἐπῖπρ,,") “ιὔε ἢτξὲ βίατὲ ἵπ απ ὠἰπάετ- 

ἐακῖηρ," “απ εἰπαοτίακιηρ,,") “ἀπ αἰἐεπιρί,᾽) ὅχα.---Ὑοτη ἱπὺ τδάϊοδὶ 
ὄρω, “ἰο ἀτοιι86,᾽ ““ἐο 5ἐἴτ 1." ἡ 

᾿Ερύοντα, δοουβ. 5ἰησ. Ιη856. ΡΓ65. ρΡατί. δεῖ. οὗ ἐρύω, “το 

ἔπε, Α6 7. Ἢ ἄχο, τ Ταξ. ἐρύσω τ 1 8οτ. εἶ αρ' αἰραῦ, ρύσω . εἴρυσα. 

Πλευρά, ἀρδοῦβ. ΡΙΌΓ. οὗ πλευρόν, οὔ, τό, “« τἱδ,") Ὀὺυϊ Παγά- 

ἴαχε 468, ΙΥ ΤΤουπᾶ 5ᾶνθ ἰπ 1ῃ6 Ρ]ΌΓΑΙ, “ ἐὴε γιῦδ,,) “ἔλε 514.) ---τὰπ 

ΟἸΔΘΥ δηᾶ ρορίϊο Ὅτ οὗ πλευρά, ἂς, ἧ. ; 

Κύψαντι, ἀδΐ: βίηρ. τηᾶβο. 1 801. ραγί. δεῖ. οὗ κύπτω, “ἐσ βίοορ :" 
Γαΐ. κύψω : 1 δογ. ἔκυψα.---1 ΘΟ ηρσίΠοηθα ἴόσῃι ἔγοιη ἃ τοοῖ ΚΎΦ-, δπὰ 
αἰκίη ἴο σμδο, φμπιῦο, ἐποιμηδο. 

᾿Εξεφαάνθη, ἘΡὶς Ἰδαησίπαηθα ἔοττη τῸῚ ἐξεφάνθη, 8 Βῖηρσ. 1 Δογ. πᾶ. 

Ρ888. οὗ ἐκφαίνω, “ἐ0 ἐτροϑε ἐο υἱειυ,᾽) “ἰο δἤοιο ζογίλι :᾽ Ταϊ. ἐκφανῶ : 
Ρεσί. ρᾶ58. ἐκπέφασμαι: 1 8Δ0Υ. Ρᾶ55. ἐξεφάνθην. 

Οὔτησε, 8 Ββίησ. 1 ΔΣ0Υ. ἱπὰ δοίΐ. οἵ οὐτάω, “ἐο τοοιινὰ ΦἢὉ Γαΐ. 

ἴαχε 469. οὐτήσω : 1 8ογ. οὔτησα. ἩΤΏΘΥ 848 δεϑίᾶεβ Ἐμὶ8 ἃ ρσεβ 
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βοος 4. ἴπκης 409-479. 
Θηΐ οὐτάζω, ν»ἱλπ 118. Δου]δὲ οὔτἄσα, ἃπὰ ;γογῖ, Ρᾶ58. οὔτασμαι : 450 

1Γἢ6 ἱπηροτῖ, οὕτασκε, ἀπιὰ 1 801. οὐτήσασκε. 

Ξυστῷ, ἀαΐ. βΒίηρ. οἵ ξυστόν, οὔ, τό, ῬΥΟΡΘΙΥ, “ἐλε ἑαρετ, ροϊϊαἠιεά 

δἰιαῦὲ οὕ α δρέαγ ; ὮΘΙΘΘ 5. ΠΠΡΙΎ, {{Πκ δόρυ, ““α 5ρεατ,᾽" “ ἀατί," “7ανε- 
ἰΐηι,᾽) ἄΟ.--- ΕἸ ξύω, “ἐο δογαρε,᾽" “" ἰο ροἰ 5]..᾽ 

Λίπε, Ἐρὶο δπὰ Ἰοηΐο [ῸΥ ἔλεπε, 8 βίη. 2 δου, ἰη. δοῖ. οἵ 

ἴμκε 470. λείπω, “ ἰο ἰεαυε :᾽" Ἃἱ. λεέψω : 1 8δοΥ. ἔλειψα (ΟΠΥ ΟσΟΌΥΒ 
ἴῃ Ἰαΐθυ δα  ΠΟΥ5) : 9. ΔΟΥ. ἔλεπον.----ΕὙΟΠῚ [Π6 2 Δ0Υ. ἰηΐ, λεπεῖν ΘΟΙ68 

ἃ Ροβί- Ηοιηθσῖο ΘΟ]! ΐθγαὶ ἔοσιη λεμπάνω. 
ΔΛύκοϊ, ποι. μ]υγ. οὗ λύκος, οὐ, ὁ, ““α τοοί [," 1ἴῃ6 Ἰαγρθοβὶ 

ἄλνε 471. νὰ Ὀδαϑὲ ἰπ ατθθοθ, πὰ 188 δπιϑίθπι οἵ στβθαϊπθββ πὰ 
ΟΥ̓ΆΘΙγ. Οὐοτηραΐδ {π6 1ναἰίη ἐπριι5, (6 ασθθκ ἀλώπεηξ, 16 ἘΠ 58 
ἐροῖ , Τιαιΐῃ, υμῖρε5. '"ΓΏΘ Θδηβουι ἰ5 σαν κα (ΟΟΙΏρΡΑΓΘ ϑδοϊπθ ἀὲγριι5), 
αηᾷ ἴῃ ϑοϊανοηίο 1Π6 ἃ 15 γϑίαἰ θά, δ. σ., Ἀαββίδη τοοὶκ. (Ῥπηΐηρ, 

Οοπιραγαίῖυε ΕἰἸἰψπιοίοσψ, Ῥ. Θ0.) 

᾿Εδνοπάλιζεν, 8 δίησ. ᾿πηρογῖ, ἱπά. δοῖ. οἵ δνοπαλίζω, “ ἐς 

ἴανε ΔὙ2, δισίησ ΟΥ̓ Πῆηρ αδοιι,᾽) ““ἰο ᾿ωτὶ δαοκ᾽" (οοηβαϊ: ποίθ): [αϊ. 
ξω.--ολκίη ἴο δονέω, ἃ5 ἃ βοτί οὗ ΓΓαφυθηΐδίϊν. 

᾿θεον, ἀρουβ. βίη. οἵ ἠίθεος, ου, ὁ (Αἰῖς οομίγαοίθὰ 
ἴμνε 474. έύγαι ἤθεος), "ἐπι ψοιμι,᾽ φοπιθ ἴο πιδπμοοά, διΐ ποὶ γα 
τηδγγθα, “ἃ δασλιείογ,᾽" ΔΏΒν' Ἕτϊησ ἴο 1Π6 Γδυγϊηΐηθ παρθένος.--- ΡΤΟῸ- 

ΔΌΪΥ ἀποίμϑυ ἔσῃ οὗ αἰζηός, ἃ 50 ἔγοπι ζάω, ζέω. 

Κατιοῦσα, ποπῃ. 5Βίηρ. ἴδῃ. ργθβ: ρασγί. δοΐ. οἵ κάτειμι, “ἴ 

ἴχνε 475. ἀεδεεπά,᾽" “1ο σοπια (ἰοιση.᾽" 

Ὄχθῃσιν, Ἐρὶς δηᾷ Ιοηἷς [ὉΓ ὄχθαις, ἀαΐ, ρῥΙυγ. οὗ ὄχθη, ης, ἢ, μᾳ 

ῥαηπλ." Οὐοπδβαϊ Οἰοδβατῳ οἱ θΟῸΚ {Π]., 187. 

Σιμόεντος, 56ῃ. βίης. οἵ Σιμόεις, ὄεντος, ὁ, “ἰλε ϑίπιοῖδ,᾽" ἃ 5Π|8}} 
ΤΥ οὗ ΤΊΟΔ8, τἰβίπρ 'π Μουπί 18, δηὰ (]Πηρσ ἰηΐο 1Π6 Βοδιηδπάρυ, 

ΟΥ Χαηίμα8. 

Τοκεῦσιν, ἃαϊ. ῥίαγ. οἵ τοκεύς, ἕως, ὁ, "" οπε τοῖο δεῤεία," “ᾳ 

ἴσπε 410. αιλον," ὈὰΐΓ ἴπ 1π16 Ρ]ΌΓΑΙ τοκεῖς, ““Ῥατεη 8." Οοηβαϊς 

Θἰοσβατῃ οα. ὈΟΟΚ ἰἰϊ., 140, 5. τυ. τοκήων, 

Κάλεον, Ἐρὶς πὰ Ιοηΐο [ῸΓ ἐκάλεον (Δίῖο ἐκάλουν), 8. ρΙυτ, 

ἴχνε 471. ἱπηροτῇ, πα, δοΐ, οὗ καλέω, “ο εαἰὶ :᾽" Ταΐ, καλέσω (Ατἰο 
καλῶ): Ρογί. κέκληκα. 

Θρέπτρα, τά, |κ6 ϑρεπτήρια, “ἐλε τείωιττι ππαῖδ ὧν οὐμϊάγει 
ἴακε 478. ἐλιεῖν ρατεπίς 07 {πεῖν γεατίηρ',," “τὰ »τῖξε οὔ εατῖψ πιιτ- 
ἔωτο." ΤΠ6 δίβρμῖαν ϑρέπτρον 566 118 ποῖ ἴ0 Ὁ6 ἴῃ .56.---ἘἼοΙὴ τρέφω, 

“ἐρ ἀμγίμτε.᾽" 

Δαμέντι, ἀαΐ. βίηρ. 2 Δ0Υ. ρᾶτί. μᾶ88. οὗ δαμάω, ““ἐο ϑιδάνε." 

ἴανε 479. ΟὐΟΙΏΡΑΙΘ Οἰοδϑατῃ οἢ ὈΟΟΚ 1., 61, 5. συ. δαμᾷ. 



"48 ΗΟΜΕΠΙΟ ΟΠ ΟΒΑΚΥ. 

Βοοῖ 4. 1πὸ 483--488. 

Χαμαΐ, ἃᾶν., ““οπ ἐδ στοιπά,᾽" Ὀπΐ αἰδο, {κθ χαμάζε, αῃά 

1Π6 1, αἰΐῃ λιπιὶ, “ ἐο ἐπ τοιπά." 
Αἴγειρος, ποπη. βίησ. οὗ αἴγειρος, οὐ, ἧ, “ ἐδι6 δίαοίς ρορίαγ," “ἃ Ῥορ- 

ἰαγ." Ορροξβᾶ ἴο λεύκη, “ἐλ τολῖϊε ρορίατ." 
Εἰαμένῃ, ἀαΐ. Ββίπρ. οὗ εἰαμενή, ἧς, ἡ, ““α ἴοιυ, πιοῖδέ ραδίμγε,᾽" 

“ ηιοῖδί ργα58-ἰαπά." ἸὐΒΌΔΙΥ ἀογῖνϑα ἔγοιη εἴαται, ἦνται, 

μαι, ἥμενος, νΥ ἤΘΠΘΘ ΒΟΙῊΘ στδιηπηδτδη8 Ῥνγοίθ εἱαμενή. ἘΒιυϊζίπηδηη, 

Βοινθυθυ, σοπηθοίβ ἰὉ ἢ δὴ οἱ Ερῖς ννογά, ΗΙΟΝ, οὐ -ΟΣ, οὐ -Α, 

αΚίη, 85 ἢ8. ΒΌΡΡΟΞΕΒ, ἴο 1πΠ6 αδγμηδη ἄε, ἃ ἱγαοΐ οὐ ἀἰϊβίτιοι οὗ 

ΓΔΥΒΏΥ ΟΥ̓ ΤηΘ δον ἸΔ πα ; ἃπὰ τοίη νυ] οἢ 6 4150 ἄδγίνϑϑ ἠϊόεις. 

Ἔλεος, σ6η. 5ίηρ. οὗἁ ἕλος, εος, τό, ““α πιαγ51ι,᾽) ““τὐεὶ, ἰοισ στοιιγά,᾽" 

ψ ἢ 16 ΘΟΙ]αΐθγαὶ ποίϊοῃ οὗ τἰοῆπθββ δηᾶ ἤΐῃθβ5 1ῸΥ ραβίυγασθ. 

Βεοβίάθβ {Π6 ργθβθηΐ ρᾶββᾶρθ, ἴῃη68 νγογὰ δ5ο οσοῦβ ἰῃ 7|., Χχ., 221, 

δἁηᾶ Οἀ., χῖν., 414. 

Πεφύκῃ, 8 5ἴηρσ. ΡοΓΐ. 500]. δοΐ. οἵ φύω. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ Οἰοββατῳ οἡ 11πὸ 

9, 5. υ. πεφύκει. 
Λείη, Ἐξρίο δηὰ Ιοηΐς ἴῸΥ λεία, ποιη. βίηρσ. ἔδιη. οὗ λεῖος, ἡ, 
ον, ΕρΙο δηᾷ Ιοηΐϊο ἴῸΥ λεῖος, α, ον, ““ 5πιοοί.᾽" Τῦ ΡΥΟΌΔΟΙΥ 

ΟΠ66 Πδά {Π6 ἀϊσατητηᾶ λεῖξος, νυ] ἢ ΠΟ σοΙΏρατΘ {Π6 1,Αἰϊη ἰξυὶδ 

ὍΓ, 85 ΒΟΙῊΘ ΤΙ 6 1ξ, ἰαοῖδ, ἀπά {ηΠ6 ατϑεκ λευρός. 

Πεφύασιν, 8 ῬΙυΓ. ΡοΥΙ. Ἰη4. δοΐ. οὗ φύω, ἘρΙο ἀη Ιοῃΐς ἴου πεφύκασι. 

“Δρματοπηγός, ΠοΙη. 5ἴηδ. Ιη8506. Οὗ ἁρματοπηγός, ὄν, ““ οἰατ- 
τοἰ-οοπιραοίτηρ,,," “ οἰατίοί-πια Κη ρ΄." --- ΕἼοΤα ὅρμα, “ἐᾳ οἰατ- 

το," ἂῃᾶ πήγνυμι, ““ἰο {αξέεη,᾽" ἄτα. 
Αἴθωνι, ἀαΐ. βίηρ. τηᾶ86. οὗὨ αἴθων, ὠνος, ὁἕ. ΓΟ, “Λετν,᾽) “ ϑιτη- 

ἱπρ,᾽" βαϊὰ οἵ ἸΙσῃίπιησ, ἤτθ, ἄς. ; 1ῃ6ῃ οὗ πηθί8]5 δηὰ {ῃ6 [1Κ6, 

«ἐὑγίρ],,) “«Παδλῖηρ,᾽" ““οἰἰέεγῖηρ.""--- ΕὙΟα αἴθω, “ἐο Πρλὲ κρ,᾽) “ ἐο 

Κἰπάϊε.᾽" 

ἔμππε 4832. 

11νκὲ 483. 

[Ϊὰνὲ 484. 

ΝΕ 485. 

Ἴτυν, ἃδου8. βίηρσ, οὗἁ ἔτυς, νος, ἧ, ““ἰδε εἄρε ΟΥ̓ τῆ οὕ α 

τοιπά δοάν ;)) ἴπ ἩΟΠΊΘΥ δἰννᾶυβ “"ἐλε {εἰν οἵ ΜΠ ΘΕΙ]8. 
ΕἸΒΘΡΠΘΙΘ, [Π6 Οὐΐοῦ δᾶσθ οὗ ἃ βῃϊθὶα, ἄο. Δσοογάϊηρσ ἴο 5οῖη, 

ἔγοτῃ ἰέναι, “ἐπαὲ εὐλῖοῖ σοε5 τοιπά ;᾽) Ὀὰχϊ ΤΊΟΤΘ ΡΤΟΌΔΌΪΥ οοππηθοίρα 

ἢ ἰτέα, “ α τὐἱοκοτ- δ ϊοϊὰ,"" ὅχοα. 

Κάμψῃ, 8 Βἰπρ. 1 Δ0γ. 50]. δοῖ. οὗ κάμπτω, “ἰο ϑεπά :᾽ αἴ. κάμψω : 
1 ΔΓ. ἔκαμψα. Τιβηρίμοπϑᾶ τοῖα ἃ τοοῦὺ ΚΑΜΠ-, δῃὰ δκίῃ ἴο 

γνάμπτω, γαμψός. 
᾿Αζομένη, ποΙη. 5ἰηρ. ἴδπι. ὑγ685. ρασί. ρᾶ88. οὗ ἄζω, “ἐο 

ἴχνε 487. ἄτη." 

Τανε 480. 

᾿ἜἘξενάριξεν, 8 5ἴηρ. 1 Δογ. ἱπά. δοί. οὗ ἐξεναρίζω, “10 5ἰαψ.᾽" 
ΘΎΓΙΟΙΎ, ΠΟουγΘΥ συ, ἃΠἃ ΠΟΤ ΘΟΙΠΓΩΟΠΙΥ͂, “10 δἰγῇρ ΟΥ̓ 8γροῖν 

ἃ 08: ζαἴ. ξω: 1 ΔΌΓ. ἐξηνάριξα, ἀπά, τυ Ποὺ 1η6 δαυρτηθδηΐ, ἐξενά- 

{1νῈ 488. 
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Βοοκ 4. 1ιηε 489-.-497. 

ρίξα. Α 5Βγθηριμθηθα ἔογπ οὗ ἐναρίζω, “ἰο δἰγρ ΟΥ 5}οῖϊ,᾽"" ἀπὰ {19 

Ιαιῖθυ ἴτοτα ἔναρα, “ἰδ αγηιδ, ὅτο., οἵ ἃ [Δ]|6ῃ [Ὁ68.᾽" 

Αἰολοθώρηξ, ποπι. βίης. οἵ αἰολωθώρηξ, ἡκος, ὁ, “ αοἰΐοε ἴη 

Ἶμνε 489. παῖ!,᾽ βαἰὰ οἵ ὁῃ8 ψγῆ0 του 68 Ηΐβ οογβεὶϑῖ οσ οοϑδὲ οἵ τηδὶὶ 
ΟΔΒΙΪΥ, ΟΥ ΠΊΟΥ͂ΘΒ ΠἰΠΙ5617 ΘΑΒΙΥ ἴῃ ἰ., (Βιωέπιαπη, Τεχῖϊ., Ρ. 66, εὐ, 

Γιδμακε.) ΤΏΘΥΘ ἰ8 ΠῸ γθίθυθηοθ ΠΘΥΘ, ἃ8 ΒΟΙῚΘ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ ΞῸΡ- 

ΡΟΞΘ, ἴο0 ΔΗΥ͂ {πη γγὶ-Οοογθά. ΟὈΠΊΡΑΤΘ Οἰοββαγῳ ΟΝ 1ἴπη6 186, 5. 
υ. παναίολος.---Ὑοτη αἰόλος, “ πιουαῦϊε,᾽") ““πιπιδίε,,") ἀπὰ ϑώρηξ, Ἐρίς 

δηᾷ Ιοηΐο Ὁ ϑώραξ, ““α εσογϑδείεί.᾽" 

᾿Ακόντισεν, Ἐρὶο ἂπᾶὰ Ιοηὶο [ὉΓ ἠκόντισεν, 8. Βὶπρ. 1 ΔΟΥ, 
ἵν 490. ᾿νά, δαί. οἵ ἀκοντέζω, "ἐο ἀνιτὶ α )ανεῖξη,} ἀπ ἴπθῃ, εἰ Ωρ ν, 
ἐε ο ᾿τὶ,") ἢ 16 σοηϊῖνθ, “Κ ἐο λμτὶ αὐ ΟῊΘ :" [αἱ. σὼ : 1 ΔΟΥ. ἠκόν- 

τισα.---ΕὙοτὴ ἄκων, οντος, “ α 7αυεἰϊη,᾽") ἀηα {185 ὕγοτα ἀκή, “ α ροϊπί,"" 

“ αΉ εὐρε." 

ἽἌμαρτε, ἘΡΐο ἀηᾷ Ιοπῖο [ὉΓ ἥμαρτε, 38 Βίησ. 2 δΔοΥ. ἱπὰ 
[5 Ἐ49]. δοῖ, οὗ ἁμαρτάνω, ““ἰο ηιῖδ8 1) Γαἴ. ἁμαρτήσομαι (ἁμαρτήσω 

ΟΠΪΥ ἰπ ΑἸαχαπάσίηθ αὙΘ6 Κ): 2. 801. ἥμαρτον, ἴῸΥ ὙΠΟ ΗΟΙΊΘΥ ἢ85 

4150 ἤμδροτον. ΤῊΘ 1 ΔΟΥ. ἡμάρτησα ΟΟΟΌ͵Β ΟΠΪΥ ἴῃ Ἰαίθυ ὙὙ ΘΟ ΓΒ, 
Βυϊίπηδπη τοίθυβ ἁμαρτάνω, ΜΥ11}} ἀμείρω, ἰο 1Π6 τοοῖ μεέρω, μέρος, ἃπὰ 
ἈΒΒΌΠΙΘΒ, ἃ5 [Π|6 ΟΥ̓ Π8] 5 σπὶ Ποαίίοη, “ἐο δὲ τοἱίποιι α δλαγε " 

(1μεχτϊ., Ῥ. 85, ποί., εἰ. Εϊδλίακε.) 

Βουδῶνα, ἀοοι5. 5ἰησ. οἵ βουδών, ὥνος, ὁ, “ἐλε στοῖπ." 

ἴχνε 495. Ὁ τ οΗ]γ, “α ρίαπα ἐπ ἰδ φτοῖτ." ῬΙΟΌΔΡΙΥ, φιδϑὶ βομδών 
ΔΩΥ τουπά, ἰυγηϊα ΡγοϊΌ γα ΠΟΘ. 

Ἑτέρωσε, δάν., “0 {Π|6 οἰ ΕΥ̓ ο᾽α6,᾽) ""ἴπι ἀποίλεν αἀϊτεείϊοη.᾽"--- τόσα 

ἕτερος. 

᾿Αποκταμένοιο, Ἐρὶο ἃπὰ Ιοηΐο ἴῸΥ ἀποκταμένου, π6ῃ. 5Βὶπρ. 
ἴπνῈ 494. πμαδο. 2 80Υ. ρατί. τηϊά. (ἰἢ Ραβδῖνθ βισηϊποδίίοπ) οὗ 
ἀποκτείνω, ““ἰο 5[αψ." ΟὈΙΏΡΑΤΘ ΟἸἰοβδατῃ ἡ ὈΟΟΚ ἰἰϊ., 375, 5..Ὁ 

κταμένοιο. 
Κεκορυθμένος, ἘΡὶο ἀπά Ιοηΐο [ὉΓ κεκορυσμένος, ΠΌΠΊ. 5[η 

ἴμινε 495. ρπαβο. ρογΐ. ρατί. ρᾷ88. οὔ κορύσσω, “ἰο ατπι. ῬΙΟΡΘΙΥ, 
“10 λεῖηι,᾽," “ἰο ζωγηϊδῆ, εσιεδ ἃ πεϊηιεῖ." ΟΟἸΏΡΑΙΘ Οοβδατῳ ὁ ὈΘῸΚ 
{|]., 18, 8. Ὁ. κεκορυθμένα. 

Αἴθοπι, ἀαϊ. βίης. οὗ Αἴθοψ, οπος, “Παδ)ηρ." ΒΓ Εν, “λεγο. 
Ἰοοκίηρ." ϑαϊὰ, α50, οὗ ννῖπθ, “" ἀατκ-γεά,᾽" “5ραγκἰϊηρ." Οὐοπηρᾶτα 

θοΟΚ 1., 462, 
Παπτήνας, ΠΟΙ. Βπα. 1 ΔΟΥ. ρατί. δοί. οἵ παπταίνω. Οοια- 

ἴχνε 497. Ρᾶτ Οἱοσβατῃ οἡ 1ἷπ6 200, ἀπὰ σοπβαϊε ποίϑ. 
Κεκάδοντο, ἘΡΙΟ πὰ Ιοπὶς ΤῸΓ κεχάδοντο, πὰ τη β ΕΥ̓ τοἀυρ!οα 

(ἰοῦ Ὺ ἐχάδοντο, 8. ῬΙΌΥ. 2 δου. ἰηᾶ. τηϊά. οΥ̓ χάζω, ννϊο Βονανον 

κπκπ 
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Βοοῖ 4. 1741πεὲ 491--508. 
5 ΥΘΙῪ ΤΆΤΘΙΥ ΤΟὰΠηΠα ἴῃ 1Π6 ργθβϑηΐ δοίϊνθ, ἃπἃ ΡῬΥΟΌΔΟΙΥ ΟὨΪΥ ἴῃ 

ΘΟΙΠΡοΟΒἰτοη. [Ι͂Ὲἢ {η6 πη α]6, γάζομαι, “0 σῖγα τταν.,᾽ ““ἐο τεροὲὶ 2 

ἐαΐ. χάσομαι: 1 801. ἐχασάμην :  δογ. ἐχαδόμην, ΥΘἀ ρ]]σαἰοα κεχα- 

δόμην, ἀπ ΕΡῖο δηὰ Ἰοπῖο κεκαδόμην. ΤιΘησίῃθηθα ἴτοιη ἃ τοοί 
ΧΑΔ-, ΧΑ-, ΒΟ ἢ Ἰδαίου ἈΡΡΘΔΥΒ ἰπ χά-ος, χαί-νω, χά-σκω, Τιαίϊη λ1- 

8.0, Πῖ-ο, πα [Π6 ΤΌΥΙΏΘΥ ἴῃ χανδ-άνω. 

Νόθον, ἀοουβ. βίπρ. τῇδ80. οἵ νόθος, ἡ, ον (ΑἸἰίὶς ος, ον), 

ἐς ἡϊοριπιαὶε,)) “4 ϑογη οἱ οΓ τηυεἀϊοοῖ;, ἔτοτα ἃ 51. ν 6 οὐ οοη- 
ΟυὈΪΠ6.᾽" ΤΙ ΟΟΟῸΓΒ ΠΙΘαΌΘΠΠΥ ἴῃ 1π6 ΠΙδα, ἀπ ἀβυδ}ν ἴῃ {Π6 6χ- 

ΡΓδβϑβίοη νόθος υἱός, ““α παίμτγαϊ 5οη." ΝΘΥΘΥ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴῃ {Π6 Οὐάγββου. 

ΤΠ ἀεογίναϊίοη οὗὨ {ῃ6 ψογὰ 18 ὑποδγίδϊη ; ἰδ 18 ακίη, ργοῦδΌ]Υ, το 

νυθός, ““ βεογεί,᾽) ““ ἀαγῖ,᾽) ἀπ ΠΟΥΠΔΡ5 ἴο νωθής, ““ ἀιιϊ,᾽) “ διιιριά,᾽)" 1. 

«ξ.) ἀΠ-ηρεπιοι. 

᾽Ωκειάων, Ἐξρὶς ἀῃηά Ιοηΐο [ῸΥ ὠκειῶν, σ6ῃ. ΡΙ0Υ. ἔδιῃ. οὗ 

ὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύ, ““ διυὶ!,,) ““Πεεὲ.᾽" 

Κόρσην, δοοα5. Βίηρ. οὗ κόρση, ης, ἣ, “ ἔι6 διά οΥ ἐλε πεαά," 

“λ6 ἐεηιρῖο.᾽" --ΑΚίη ἴο κάρα, “δὲ Πεαά." 
Κροτάφοιο, ἘΡΙς ἀπ Τοηΐς ἴου κροτάφου, 56ῃ. 5'ηρ. οὗ κρόταφος, ου, 

ὃ, “ἐπα ἐεπιρία οἵ ἴῃ6 ποαᾶ." ὕδβυδιν ἴῃ 1Π6 Ρ]ΌΓΑΙ, “ ἐλε ἐδηιρὶ 5." 

-ΕἼοπι κροτέω, “10 δἰγίκε,)) ἃ5 Ὑϑίδυσίπηρ [0 1η8 Ρῃ!βαίοη ρθσοθρί!- 
16 {Π 6716. 

{1νῈ 499. 

1χνε 800. 

ΓΙ ΝῈ 802. 

Δούπησεν, ἙἘὶς ἃπᾶ Ιοηπὶος ἴογ ἐδούπησεν, 8 5ἰησ. 1 ΔΟΥ. 
πᾶ. δοΐῖ. οἵ δουπέω, “ἰο τππαΐε α ἔξαυψ βοιηί 1: [αἵ. ἥσω : 1 

801. ἐδούπησα.---ΕὙοτὴ δοῦπος, ΥΊ1ἢ γοργὰ ἴο γν]οἢ, ΘΟ 50} ΟἹ ο βάτῳ 

οη ᾿ἴπη6 458. 

᾿Αράθησε, Ἐς ἀπά Ιοηΐς ἔὉΓ ἠράθησε, 8 Βἴησ. 1 Δ0Υ. ἰπ4. δοΐῖ. οὗ 

ἀραθέω, ““ἐο οἱαη,)") “ἰο τίπιρ,)) ““ἰο ταίϊ16.""---ΕὙοτα ἄραθος, “ α οἰαηρ- 
προ," “α τἱησίηρ,᾽," ὅχο., ἀηὰ {π18 ἀδτὶν δα ἤγοτῃ 1ῃ6 βουπά. 

Φαίδιμος, ἀοου5. 5ηδ. τηᾶ856. οὗ φαίδιμος, ον, ἀπ 8150 ἡ, 

ον, “ τἰΠἰδίτῖοι 5.) ΙΠ ἩΟΙΏΘΥ ΠΘΥΘΥ 564 ἴῃ [ῃ6 ἐδιηϊπίηθ. 

-- τοι φάω, φαίνω. 

Ἴθυσαν, 8 ῬΙυγ. 1 ΔοΥ΄. ἰη4. δοί. οἵ ἐθύω, “0 σο δἰγαῖσἠὶ ὁ," 

κ10 ὕγεδδδ τίρὴξ οπισατὰ :᾽ [υἷ. σω: 1 δ0γ. ἔθῦσα.----ΕἼΟΓΩ 
ἴθυς, ““δἰταῖσλ,᾽" “ ἀϊγεοί,᾽") ἀπ ΡῬΓΟΌΔΟΌΙΥ δὴ ἱπίγαηβιτῖν όσα οἵ 

ἰθύνω. 

1χνὲ δθ4. 

Γχνε 505. 

Τανε 507. 

Περγάμου, 56. 5ίησ. οὗ Πέργαμος, οὐ, ἣ, ““Ῥεγραπιι,᾽" 

κεἐλε εἱαάεὶ οΓ Τγον.᾽" Τὴ Ἰαΐθυ υ 6 Υ5, 85, [ΟΥ̓ ΘΧΔΙΏΡΙΘ, 

ἘΌΤΙΡΙ 465, ὈΒΌΔΙΠΥ τὰ Πέργάμα, ἴῃ 1ῃ6 ΡΙυγα]. ΑΚίῃ τὸ πύργος, ““α 

ἐοισον 5. ἰ(ῃ6 Οδγμηδη Βεγρ, Βετρ' ; 1ῃ68 ἘΠΡ] 5} -μγρ, τδατῳ. Τὸ 1Π15 
ΒΆΤΠ6 Ο455 οὐ γογὰβ Ὀθίοησ Βέργη ἴῃ ΤΏΓΔΟΘΘ, ἃπὰ Πέργη ἵπ Ῥαιη- 
ΡΠ ]α, ἃΠα ΡΘΥΠΔΡ5, αἰβο, [Π6 Οδ]ῖο τθυτηϊπαίίοη -γίσα, ἀρροπᾶθα 

7χνε 508. 
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Βοοῖ 4. 1ήπε δ08-δ1δ. 

το ἐῃ 8 πΔΙΩ6Β οἵ ρίᾶσθβ. Οτδῆ θύθη δὰάἀβ (0 ϑ'ηβογὶϊ σίγέ, "' ἃ 
ταουπίδϊη.᾽" (ΑΠλοελά. δργασήδεδ,ν γο]. 111.) 60]. 184.) 

Κέκλετο, Ἐρὶς πὰ [Ιοηΐς ΤῸΓ ἐκέκλετο, 8 βὶπρ. 2 δου. ἱηᾶ. οἵ 186 
τοὶ ἀ16 ἀδθροπθηΐ κέλομαι, “0 8εὲ ἔπ πιοίϊοΉ,,)) “10 Ὡτρὰ οπ,᾽" ““ἰ0.ε:- 

ποτὶ," ἄς. ἨοτηθΥ ὑβαδιῦ δάἀἀβ 1Π6 ἀδίϊνθ ἰο {Π6. δογίβί, ἱπ 186 

βἰσηϊπριτίοι “ἐο οαἰϊ,᾽ ““ἰο σαἰΐ ἰο ΟΥ̓́ΘΉ :" ἴαξ, κελήσομαι: ἃ ΔΟΥ. 
ἐκεκλόμην, ἀπὰ νυἱπουὺΐ δυρτηθηΐ, κεκλόμην. ΤῊΪΒ δουῖβί ἄρρθᾶδγβ ἴἰὸ 
6 ἔοΓιΘα ΒΥ ΞΥΠΟΟΡΘ ἴγομῃ ἐκελόμην. (Βιέίπιαπη, ἵγτεσ. Ῥετῦς, Ὁ. 
144, εἄ. Εἰδλίακζε.) 

Ὄρνυσθε, ἃ ῬΙΌΓ. ΡΓ65. ἱπΡΘΓ. τηϊὰ. οὗ ὄρνυμι, “ἰο τοιι8ε.᾽ 
τανε 00. Οομηρατθ Ο οσβατῳ οα ὈΟΟΚ 11]., 18. 

Ἑϊΐκεγε, Ὦ ῬΙΌΓ. ΡΥ65. ᾿ΏΡΘΥ. δοΐῖ. οὗ εἴκω, “0 ψιεϊα,᾽") «“ἰο τείγε 
σπι :" ἴαϊ. ξω. ΤὨΪΒ νϑτῦ οἴϊθπ μὰβ 1ῃ6 ἀϊσαιητηα ἱπ Ἠοτηθσ, 850 
1ῃαΐῇ ἴδ 15 νγ6}} οοτηραγϑὰ ἴο 1ῃ6 ἀθυγηδῃ ισείολεπ, ἴῃ: 6 Αηρὶο-ϑαχοη 

τἴσαη, Ἀπὰ ρϑυμδρβ [6 Επρ] 5} τσεαζ. 

ΤΠ ἀξο Χρώς, ποιη. βίηρ. οἵ χρώς, χρωτός, ὁ, “ἐπ Ἔκῖπ,᾽) “τὰς Πεδλ." 
ΝῈ τῶν τ οΕΙ͂ν, “δα διτίαοα οΓ απῃ δοάψ,᾽" Θβρθοίδ!!ν οὗ 1μ6 Βὰ- 

τῇ Ὀοὰν; ΠΒ6ποΘ ἐλ δἐζῖπ, ἃπὰ 8150 ἐΐλε δοάψ ἰδεῖ, Θβρβοί δι! ἐλε 
“ἢεκὰ, ἃβ ορροβϑά ἴο 1ῃ6 θοῃθ, ῃϊοῖ ὑβᾶρθ ἰβ βαϊὰ ἴο ἤανθ ὕθϑῃ Ρ6- 

ΘΌΪΑΥ 10 1ῃ6 ΙΟΠΙΔη8.--- ΕἼΤ χράω, “ἐο ἐομεὶ (ἦε διετίαςε οὗ ἃ ἰμΐησ ;᾽" 
χραύω, χραίνω : ακίη ἴο χρέω, χρίμπτω. 

Ταμεπίχροα, δοοῦβ. 5Βίηρ. οὗ ταμεσίχρως, οος, ὁ, ἡ, “ ἤεδὰ 

ἴαπε δ11. δμξιιπρ,,)) “ δκὲπ- ομἐπρ.᾽" -α ἘΊΟΤα τέμνω (ἔταμον), πὰ 

χρώς. 
Θυμαλγέω,, ἀοουβ. Βίηρ. τηᾶ56. οἵὁἨ ϑυμαλγής, ἔς, “ Ξοιιῖ-ἀϊ- 

ἵμνε δ18. νεροίησ,᾽"--τοιη ϑυμός, ἀπὰ ἀλγέω, “ ἰο ἤεεῖ ραΐπ,᾽ “ἰο δὲ 
ἀϊείτεδεείά.᾽" - 

Πέσσει, 8 Βὶπρ. με65. ἱπά. δοί. οἵ πέσσω, “ἐο ὑτοοά οὐετ." Οοω- 
ΡᾶΓΘ Οἰοσβατῳ οα ὈΩΟΚ 1]., 297. ᾿ 

Πτόλιος, σθῃ. βίην. οὗ πτόλις, ιος, ἡ, ΡοΘέϊο, ἃηἃ Θβρθοί δ! 

ἴλν 514. Ἐπρὶο ζαῦτη [0 πόλες, ἰος, ἡ (Αἰία πόλεως, ἃπὰ 8150 πόλιος 
ἴῃ 1Π6 σοηϊγ6). 

Τριτογένεια, Ὠοτη. 5ἴηρ. ἔδιι. οἵ Τριτογένεια, ας, ἡ, “ ἐδε 

ἴμικε δ16. Τυΐο-ϑογη,," ἀτὶ ἐριμοὲ οὐ Μίποσνα, ὑβθὰ οί 85 ἃ βυῦ- 
βίδηζινο δηᾶ δὴ δἀ͵θοίϊνρ. ὙΤὴ6 ἀσγίναίίοη 18 ἀποογίδίη. ϑοπ8 ἀ6- 
ἀσσθ {ῃ6 πᾶτὴθ ἔτοτη [6 'δκ6 Ττίοηπιὶς (Τριτωνές), ἰῃ Γἰῦγα, πθατ 

νυ ποῦ ἐμ οἰάδβέ Ἰθσθηᾶ σοργτοβθηϊθα ἴῃ 6 σοάάθ85 ἃ5 ὕοτθ. Ασδοογᾶ- 
ἰπς ἴο Οἴμο β, τριτώ νγὰ8 ἃ Βοίίδη, Οτθίδη, οὐ ΖΞ ο] ας ποσὰ, ἴου κε- 

φαλή, ἀπά 50 τριτογένεια ντυυ]ὰ αΘδῃ “ ἕλε ἀεαά-δογη 3" Ὀὰξ 6 τνοτὰ 

τριτώ ἰβ ᾿ἰ5εὶ ἀυθίουβ, ἀπὰ {η6 Ιοσοπὰ ἴο νυν ῃϊοῖ ἰξ τϑδυβ 15 σθυίδίηὶν 
ποΐ ραυ]ογ τη Ἡρβίοα (ΤΆεορ., 924); ΠΔΥ, ᾿ξ ἀ065 ποῖ δῦρθαδτσ ἰπ ἰΐ5 
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Βοῦδῖ 4. 1πεὲ 815-591. 
ΤᾺ} [στὴ ἀπΠῚ1}} ΒΘ θϑ ΠΟΤ 5, ἃ8 1Π6 βοῃο] αὶ οα ΡΟ] οπἰὰβ ἘΠοάϊω8 
(ἶν., 1910) δββϑυίβ. ΟἿ ουβ, ἀραΐῃ, ἱπίθγργεϊ τριτογένεια “" δοτη οἡ 

ἐλε ἐλεγὰ ἀαν." Ἡθδηοθ, ἴοο, ἐμ εριτμδὲ τριτόμηνις σἴναη ἴο {Π8 5818 

δοάά6585, 85 θθϊηρ ὑγοάυσθα οἡ 1Π6 1ῃϊγὰ ἀδύ οὗ [Π6 τηοηΐῃ, νυ ΒΟ ἢ 

ἀαΥ͂, ΤΩΟΓΘΟΥΘΙ, νγὰ5 βδογθὰ ἴο ΠΘῚ δὲ Αἰῆθηβ. {γείοκεν, 25εἰ. Ττὶ- 

ἰορ., Ὁ. θὅ, ποίε.) ΤΏΘΙΘ ἈΡΡΘΔΓΒ ἴ0 θ6 ἴπ {15 Βοῖὴθ ἰάθη σϑίθυ- 

ΘΠ6Β ἴο {Π6 5δοθὰ πυϊηῦθσ ἴπγαθ. (ΟὈΙΊΡΑΙΘ 106 ΤοΙηατκβ οἵ Βϑῆἢγ. 

Οἢ 1Π|5 παι  Υ (ϑυνδοίτα Μος. Οὐμἶ!., Ὑ0]. 1..) Ρ. 198, 5εᾳ4.). 
᾿Αμαρυγκείδην, δοουβ. Βίηρσ. οΟὗΪΠ6 Ραϊγοηγτηὶο ᾿Αμαρυγ- 
κείδης, ου, ὁ, "“ ἐδε 5δοπ οΓ «Απιατυποειι5.""--- ΕἼ ᾿Αμαρυγ- 

κεύς, “Απιαγψησειι5.᾽" 

᾿Ἐπέδησεν, 8 εἰηδ. 1 ΔΟΥ. ἰηἃ. δοῖ, οἵ πεδάω, “ἐο ζείεν,,)" “ἐο 5δμαοῖ- 

ἰε:" ἴαϊ. ἥσω: 1 δογ. ἐπέδησα.---ἘΊΟΙα πέδη, ““α {είέετν.᾽" 

Χερμαδίῳ, ἀαϊ. 5βίησ. οὗ χερμάδιον, ουὅ, τό, ""α δίοπε," “ἃ 
οι και ἰατρε ρεὐδϊε," 5υο ἢ ἃ8 ὝΘΥΘ υϑ6α ΓῸΥ Πηΐ551:165. Οσουγβ 
οὔἴϊθη 'ἰῃ ΗΌΟΠΊΘΙ, ΘΒΡΘο Δ ΠΥ ἴῃ 1η6 Πα, ἃ πα ἀβυδ}} οὗ στϑαῖ 5126, 

850 ἴπαΐ ΠΥ ἃγ6 οἴϊθη σα! θὰ μεγάλα, ἀπ αἰβὸ ἀνδραχθέα, 3. ε., ἃ8 

ΓΌΟΝ 85 ἃ ΙΔ ΟΠ ΘΔΙΤΥ. 3366, α͵ἶ5ο, [ῃ6 ἀδβοσιριίοη οὗ πα ἴῃ ὈθῸΚ 

Υ., 302, δέφῳ. ---- Νοῖ ἃ αἀἰπγϊποῖνα ἔγοτῃ χερμάς, Ὀὰϊ ΡΓΟΡΘΙΥ͂ ἃ ποὺ- 

ΤΟΥ ἴτγοῖὴ χερμάδιος, ον, ““οΓ ἐλε Κἰπά, δῆαρε, ΟΥ βῖζε οὔ ἃ γερμάς, οἵ 

Σίογιε." 

Βλῆτο, Ἐρὶς δηὰ [οπἱϊς ἴοὸγ ἔδλητο, 8 βίησ. ῶ δ0υ. μᾶ55. (Ερὶο ἴου- 

τηδίϊοη) οὗ βάλλω, “ἐο δἰτίκε." (Βιμέπιαπη, ἵττερ. γ᾽ ετὺδ, Ρ. 39, εἄ. 

Εϊδλίακε.) 
Σφυρόν, ἀρου. βίησ. οὗ σφυρόν, οὗ, τό, “ἰλε απκὶε.""---Ακίη ἴο σπεῖρα, 

σφαῖρα, ἴτοτῃ 8 ποίϊοῃ οὗ γομιπάηες 5 ΘΟΤητηοη ἴο ἔῃ 61 8]. 
᾽Οκριόεντι, ἀαΐ. βίησ. παυΐ. οὗ ὀκριόεις, ὄόεσσα, εν, “τισρεά," “λαν 

τη πιαὴψ γοϊπί5,," “ »οϊπίεα." Ιῃ ἨΟΙΊΘΙ δἰνγαυβ5 δῃ θρίμϑὲ οἵ ὑῃ 
ΒΘ 5[0η6.---ΕἼΟΠῚ ὄκρις, ““α Ῥοϊπὲ,᾽" ““ Ῥτοτιίπεηοε,᾽" ὅχο. 

Θρῃκῶν, δεη. ρῥίυγ. οὗ Θρῇξ, ῃκός, ὁ, ὩΣ δηά Ιοπῖο [Ὁ] 

“Θρᾷξ, ᾳκός, “α Τλταοῖαη." 

᾿Ιμδρασίδης, ποι. 5ῖησ. οὗ Ἰμθρασίδης, ου, ὁ, “50η οὗ ἴπι- 

ἴαψε δ80. ὑταϑβιι5.᾽" -- ΕἼοΠπὶ ᾿Ιμόρασος, “ΤπιταΞιι5.᾽" 
Εἰληλούθει, 8 βἰηρ. 2. ΡΙυρογί. δοῖ. οὗ ἔρχομαι, Ἐρῖο πὰ Ιοπῖς ἴοι 

ἐληλύθει. ΟΟΙΏΡΑΥΘ Οἰοςβατῳ οα ὈΟΟΚ ἱ., 202. 

Τένοντε, ἀσουϑ. ἀΔ] οὗ τένων, οντος, ὁ. ΘΙΓΙΟΙΥ, αην ἐϊσὴὲ 

ἴαπε 521. δἰγείομεὰ δαπά, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ “ἃ δἴπειν,᾽" “α ἐεπάον."---ῪἼὙ τὰ 

τείνω, ““ἰο δἰτείεἢ,᾽") ὅχο. 

᾿Αναιδής, ΠΟΙ. βίη. Τη886. οὗ ἀναιδής, ἔς, "" 5λαηιεῖε5ς5,,"" "πάπα αὶ,. 

εἰ, «“«γοϊά," ““τερζίε55." -- ἙΕΥΟμὰ ὦ, ἈΓΪν., δηὰ αἰδέομαι, “Φ“ “ὁ 

τάαηιε." 

[πκε 517. 

[λνεὲ 519 
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Βοοῖ 4. 1ηὲ δ22.--891. 
ἤΆχρις (ἀηι}, ὈθΌΓΘ ἃ οΘοπϑοηδηΐ, ἄχρι), δἄν., “ οπ ἐλε διιτ- 

{μιν δ22. Ἵμεε," π|κθ ἄκρως, “ 7μδὲ ἐοιμολῖηρ,᾽" ἀὐὰ {θη “ εὐεπ ἰο ἐλε 

ομἐεγ ποδὶ," “εἰ εγῖψ.""--- Ὑο ἄκρος, “ ομίεγηιοαὶ,᾽"" ὅζο., ἃ8 μέχρι ἴτοτα 

μῆκος, μακρός. 

Λπηλοίησεν, 8 Βῖηρ. 1 8Δ0Υ. ἱπᾷ. δοί. οἵ ἀπαλοιάω, ΕΡίδ, ἀπά ροσίϊς 
ἴῸΥ ἀπαλοάω ; 5ιΥ] ΟΕ}, “10 {γεδὴ οἱ," δ! ἤθπ6Θ “ ἐο ροιπάᾶ, ὑτιιῖδε, 

γι δῖι ν᾽ Γαϊ. ἥσω : 1 δοΥ. ἀπηλοίησα.----Ἐσοτα ἀπό αῃὰ ἁλοιάω (οΥ ἀλο- 

ἕω, ""ἰο ἰλγεδὴ.᾽ 

Πετάσσάς, ποπη. 5ἰης. Πη886. 1 ΔΟΥΙ, Ρᾶτί. δοῖ. οὗ πετάω, 
“00 δἰγείοί, οἱἱ,,") ἀπὰ Ερὶο δηὰ Ιοπίο ἴῸΓ πετάσας. Οὐοπη- 

ΡᾶΓΘ Οἰοββατῃ οἡ ὈΟΟΚ ]., 480. 
᾿Αποπνείων, ΕἘξρὶς ἀπά Ιοπΐὸ [ὉΓ ἀποπνέων, ὨοΙη. βίην, 

Ρ͵Γ68. ραγί. δοῖ. οὔ ἀποπνέω, ““ἰο ὑγεαίδε {ογίι 1" [αΐ, ἀπε- 

πνεύσω. Οὐτηράᾶγθ Οἰοδϑατῃ οἡ ὈΟΟΚ ἰἰϊ., 8 
. ᾿Ἐξπέδραμεν, 8 βίην. 2 Δ 01. ἱπά. δοῖ. οἵἩ ἐπιτρέχω, “ ἐο γεπ Ὡροη ΟἿ :ἢἢ 
ζαΐ. ἐπιθρέξομαι : 2 801. ἐπέδραμον.--- ΕἸοΙη ἐπί δηὰ τρέχω. 

Οὗτα, 8 βίης. οὗ ἃ ΞΥῃοοραίθα βθοοῃὰ δογίβί δοί. οἵ οὐτάω, 
“0 τυοιιηὰ :᾽" [αἵ. ἥσω : 1 δοΥγ. οὕτησα : ὦ Δ0Υ, οὑτᾶν, οὐτᾶς. 

οὗτᾶ, {|κ6 ἔκτᾶν, ἔκτᾶ. (Βιιίνιαπη, Ἱττερ. Κ᾽ εγῦς, Ρ. 196, εἄ. ΕἸΞλίακε) 

᾿Ομφαλόν, δοοῦβ. Βίηρσ. οὗ ὀμφαλός, οὔ, ὁ, “ ἐδε πατεῖ." ΟὐΟΙρΡΑΥΘ 

ὀ-μφαλός ΜΙ 1Π6 [,μαιῖη τ-ηιδὲ-ἴσιι5, [ῃ6 αουγηδη παδεῖ, πᾷ ϑαηβοτίξ 

παϑλιῖ.--τ ΑΚίη, αἰβ8ο, ἰο ἅμόων, πηιδο. 
Χύντο, ΕἘρὶο ἀπὰ Ιοηΐς Ὁ ἔχυντο, 8. ρΙυΥ. βυῃοοραίθα 2 
ΔΟΥ͂. Ρᾶ88. οὗ χέω, “0 Ῥοιιγ,᾽" “ἰο σιιδὶι 1) [αῖ, χεύσω : Ροτῇ. 

κέχῦὕκα: 2 801. Ρᾶ88. ἐχύμην, ἔχυτο, ἔχυντο. (Βιιέπιαπη, ἵγγερ. Ῥετγῦα, 
Ρ. 23θῦ, εὦ. Ειδλίαξκε.) 

Χολάδες, ποι. ρῥ]αΓ. οὗ χολάς, ἄδος, ἣ, 5ΌΔΙ]Υ ἰπ 1116 ΡΙΌΓΑΙ, α χολ, 

ἄδες, “πε δοισεῖς."" 

᾿Επεσσύμενον, ρου. 5ίηρ. τηᾶ86. οὗ ἐπεσσύμενος, ἡ, ον, 

“ἐγμδίηρ οη,᾽) Ροσυΐ. ρασῖ. ρᾳ58. οὗ ἐπισεύω, τῆογΘ Γγϑαιθηΐ- 

ΤΥ ἴπ 1Π6 ράββίνβ ἐπισεύομαι, “ἰο ἀπιττῳ, ᾿αδίεη ἰο ΟΥ̓ οισατά, τιιϑἢ,᾽ 
ἄχο. : Ροσί. ρᾶ855. ἐπέσσῦμαι.----ΕἼοτη ἐπί δηὰ σεύω. 

Πνεύμονι, ἀαῖ. βίη. οἵ πνεύμων, ονος, ὁ (1π Θοτημίοη ΑἸἰϊο 

[ἀνε 523. 

ΤΙΝῈ 524. 

[πε δ25. 

᾿νε 520. 

[1ΝῈ 527. 

{πα ὅ38. αἶβᾳ, πλεύμων), ἀβιδ!ΠΥ ἱπ 1ῃ86 ῥΙαγαὶ, πνεύμονες, “ ἐλ 
ἰμηρ 8," “1μὰ οτγραηδ οὗ ὑγεαίλίηρ." ἍΜ 1Π6 Ιοπὶς ἔοσπι πλεύμων 
ΘΟΠΊρΡΑΤΘ {Ππ6 1μαἰΐη ρείπιο. 

᾿Αγχίμολον, «ἂν. (ὐτίοι!γ [η0 πρυΐίοτ οἵ ἀγχίμολος, ον), 

μιμεδῶθ.ς εοπιΐηρ πέατ,᾽" ““πεαγ." --ἜΤοῖὰ ἄγχε, “ πεαγ,᾽" ἀηὰ μολέ 

“ἐο σοπιε."" 
᾿ 

παν σϑι, Αἴνυτο, 8 βίπρ. ἐπιρατί. ἱπά. οὔ {6 ἀοξεοιίνϑ τηϊϑᾶϊο ἀθρο- 
πϑηΐ αἴνυμαι, “ἰο ἐακε." 86ἃ ΟὨΥ ἰπ 1η6 φῬγϑβοπὶ δπὸ 

ἱηρουέδος, λυ Ὁ} δα ρστηθπί. 



54. ἨΟΜΕΒΙΟ ΟΙΟΚΒΑΒΥ. 

Βοοῖ 4. [71πὲ 5352.-841. 

᾿Απέδυσε, 8 5βῖηρσ. 1 ΔοΓ. ἱπά. δοΐῖ. οὗ ἀποδύω, “ἰο 5ἰ11} οἢ -Ἶ 

ἵκανε δ52. ας, ὅσω.-- Ῥτοῖα ἀπό ἀπὰ δύω. ΤΣ 
Περίστησαν, Ἐρὶς ἀπᾶ Ιοπῖο [ῸΓ περιέστησαν, ἴῃ!8 δυστηθηΐ Ὀ6ΙΠ 

ἀτορραά, 8 Ρυγ. 2 δου. ἱπά. δοΐ. οἵ περιΐστημι, ἄκ. 

᾿ῬΑκρόκομοι, ποπη. ῬΙΌΓ. τηᾶ56. ΟΥ̓ ἀκρόκομος, ον, “λαῖτ- 
ἴαχε 589. εγοισπεά." (Οοηβα!έ ποίθ.)---ΕὙΟΙ ἄκρος, ““αὲ ἐδ ἰο},᾽" 

δηά κόμη, “ἐἠε παῖ ὁ ἐνε κεαά.᾽" 
Δολιεχά, ἀοουβ. Ρ]Γ. ποαΐ. οὗ δολιχός, ἤ, ὄν, ““Ἰοπρ.᾽" 

Ὥσαν, 3. ΡΪαΓ. 1 801. ἱπά. δοΐῖ. οὗ ὠθέω, ““ἰο ἀγῖσε," “6 
»ιδὴ,," ἀπὰ Ερὶς δηά Ιοπὶς [ῸΓ ἔωσαν, {ῃ6 δαρτηθηΐ Ὀοΐησ 

ἀτορρθά. Οὐομραγα ΟἸοδδαῦῳ ἢ ὈΟΟΚ 1., 220, 8. τ. ὦσε. 
Χασσάμενος, ΕΡῖο ἀηἀ ΙΟΠΪΟ ΤΟΥ χασώμενος, 1 δοῦ. ραγί. ΟὗἉ 1Π6 τηϊὰ- 

416 ἀδβροπθηΐ χάζομαι, “ἰο τείγεαί,᾽" ““ ἰο τείῖγε :᾽) [αΐ. χάσομαι : 1 ΔΟΥ. 
᾿ ἐχασάμην. : 

᾿ Πελεμίχθη, Ἐρῖο δηά Ιοηὶς ἴοτ ἐπελεμέχθη, 8 βησ. 1 Δογ. ἱπ4. ρᾶ55. 

οἵ πελεμίζω, “0 ϑισῖπρ," “10 5΄ιαζε :᾽" {αϊ. ξω. Τῃ 1Π6 ΡΑ55ῖν}6, “ἐὸ 

ὃς βμαζεη,," ““ἐο ἰγεπιδίε,,) ἄς. [Ιῃ [16 δογὶϑί ραββίῖυθ ἴῃ ἨΟΓΪΏΘΥ, 8]- 

Ὑγᾶ}5 “ἰ0 δε δαζκεη,᾽" 1. 6.. ἀγίθεη ϑαοῖ.----ΕὙΟΤη πάλλω, “ἐο διρῖπρ,᾽)" 

“ἰο ὄδγαπαϊδῆ,᾽" πᾶ ακίῃ ἰο πόλεμος. ; -- 
Τετάσθην, ἘρΙο ἂπὰ ΙΟοηΐσ [ῸΓ ἐτετάσθην, 8 ἀυα], ΡΙυροτί. 

ξινε 896... . ΕΚ ΤΣ ον; -ς ᾿ : ᾿π4. Ρ455. οὗ τείνω, “ἐο δἰτείεἢ 1: Ταΐϊ. τενῶ : Ρογῖ. τέτακα: 
Ῥογί. ρᾶ58. τέταμαι : ΡΙυροτῇ. Ρᾶ55. ἐτετάμην. ΟΟΙΏΡΑΓΘ Οἰοβδατῳ ΟΝ 

θΟΟΚ 1|., 261, 8. υ. τεῖνεν. 

᾿Επεεῶν, σ6ῃ. Ρίυτ. οὗ ᾿Επειοί, ὧν, οἱ, “ἐἰε Ἐρξὶ,"" (ῃ6 Θατ- 

ἵκανε δ57. ἡ ιδρε Ἰη ΠΑ ἰἐαηὶ8 οὗ ΕἸ5, ἃπὰ {8 ]θᾶ ἴο πᾶν ἀευίνβὰ {μθῖγ 
ὨΔΙη6 ἴτοτη Ερδὺβ (᾿Ἐπειός), βοὴ οὗ Ἐπαγιηΐοη. - 

Κτείνοντο, Ἐρὶο δπᾶ Ιοπΐο ἴῸσ ἐκτείνοντο, 8. Ρ]ΌΓ. ᾿ηροσί. 

ΕΥΡΟΘΣ Ρᾶ58. οὗ κτείνω, ““10 δίαψ." ΟὈΟΤΙΩΡΑΙΘ ΟἸοσβατῳ 9 
ὈΟΟΚ ἱ., 410, 5. Ὁ. κτεινομένους. 

Ὀνόσαιτο, 8 5ἴησ. 1 8Δ0Υ. ορί. οὗ [6 τη 16 ἀδροποιιΐ 

ὄνομαι, ““ἰο δῖαπιε," “ἰο βηά ξαιξ ιοἱεἶ,,,) ἄχα. : ζαΐ. ὀνόσο- 

μαι: 1 801. ὠνόσθην ἃπὰ ὠνοσάμην.---οίξ σοΙρατΤα65 1η6 1 πΐδῃ 

“ὠπηῖ, θὰϊ {ΠῚ πΠΚ5 {παΐ ἴΠ6Υ6 ἰβ ΠῸ δῆ ν Ὀδίνγθθη ὄνομαι ἀπ ὄνει- 
δος. (Εἰψπι. Εογϑβεῖι., 1... Ὁ. 5 ; 11., Ρ. 164.) . 

"Αδλήτος, ποῖη. βίπσ. τηδβο. οὗ ἄδλητος, ον, ““τἰπισοιιπιαεά 

ἔνε δ40. ἔγομη ἃ ἀϊβίδποθ."" (Οοπβαὶ ποΐθ ἀ, τὶ ἃ «ἘΞΕΥοΙη ἀ, »τῖυ., ἃπὰ 

βάλλω. τὴς ς 

᾿Ανούτατος, ποι, 5ἰησ. οὗὨ ἀνούτατος, ον, ““τιπισρομπαεα ἴτοτη ΠΘΔΥ δὲ 

μαηά." (Οοπβαὶδ ποίβ.)---ΕἼοῖα ἀ, ρτῖσ., ἀπ οὐτάω, “ἐο τοοιιπά.᾽ 
πα ἑὰ; Δινεύοι, 8 βίηρ. Ργ685. ορῖ. δοῖ. οὗ δινεύω, “«ἰο τοῆϊγὶ οΥ 

ἐιοῖγὶ 1) ἴῃ ΘΘΏΘΓΔΙ, “10 τσαπάεγ,᾽ “ἰο τοαπι ΟΥ βίτγοὶϊ αϑομέ :" 

ζυΐϊ. σω.----ΑἈΚ᾿π το δινέω. ἔτουι δίνη. “α τολίτιἴπσ." ὅχα. 

[“νε 885. 

ἴχνε 5839. 
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Βοοῖ; 4. 7άπε᾿ δά2-δ44. Βοοῖ δ. 1ιἴπε -θ. 
᾿Απερύκδι, ὃ Β'ηᾳ. ΡΓ68. Ορί. δοΐῖ. οἵ ἀπερύκω, “ἰο τρατὰ 

ἵκανε δάϑ. Ὁ“ ἰο ἐδερ αἰσαν :᾽ Γαἱ. ξω.---ἘΤΟΙα ἀπό πὰ ἐρύκω, “ἰο 
εἰδοῖ," “Ἰο Κεῖρ ναοῖ." 

᾿Ερωήν, ἀοουβ. βίηρ. οἵ ἐρωή, ἧς, ἡ, “απ φωϊοῖ,, οἱοϊεμξ πιοίϊοη,᾽" ἴῃ 

ἨοΙΙΘΥ ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ βαἰὰ οὐ ἐλ τιιδὴ οἵ ἃ Βρθᾶσ. ΟὈΠΊΡΑΥΘ Οἰοδδατῳ 

90η. ὈΟΟΚ ἰἰϊ., θῷ. 

Τέταντο, ἘΡὶς δηά Ιοηΐο [ῸΥ ἐτέταντο, 8 Ρ]ΌΓ. ΡΙυροτί. ἱπὰ. 
Ρᾶ58. οὗ τείνω, ““ἰο δἰγείεὶι." Οὐὀτῆραγθ Οοσϑατῳ οἡ ἴῃ 

596, 5. υ. τετάσθην. 

[χνε 844. 

ΒΟΟΊΟΎ. 

Θάρσος, δου. βίης. οἵ ϑάρσος, εος, τό, ““ ἀατίηρ᾽" (ἴῃ πονν 
Αἰεῖς, ϑάῤῥος). "ΓΘ αδγπηδη Ττοίς ἴβ, ρου Ρ5, ακίη ἰη τοοῖ ; 

Ὀὰΐ σογίδί ην 1ῃ6 ἘΠ ] 88} ἀατε. 

Δαῖε, Ἐρὶς δηᾷ Ἰοηὶς ἔοσ ἔδαιε, 8 βίηρ. ᾿ταροσῖ. ἰηά. δοί. οἵ 
ἴχνε 4. δαίω, ““ἰο ἰἶσὴξ ιρ,᾽ ““ἰο ἀϊπάϊο :) ἴαϊ. σω. ΟΟΙΏΡΑΓΘ ΟἿος- 

δαΥΨ ΟἹ ὈΟΟΚ ΙΪ., 98. 
᾿Ακάματον, δ6ου8. 5ίηρσ, πθυΐ. οὗ ἀκάματος, ον, “ ὠπεϊγτῖηρ',," “ πιπ- 

τισεατιει.᾽" -- ΕἼΤ ἀ, »γῖυ., ἀῃὰ κάματος, “ ἰοἵϊ,᾽ ἀπὰ 1158 ἴτοσῃ κάμνω, 

“ς ἰο ἰοϊϊ.᾽" 

᾿Αστέρι, ἀαΐ. Βίηρ. οΥ̓ ἀστήρ, ἔρος, ὁ, ““α 5ἰαγ." Τῆθ. α 18 
ΘΌΡΒΟΠΪο, ἃ5 ἰῃ ἄστρον, αδίτιπι. ΟΟΙΆΡΑΥΘ 1Π6 ἘΠ Βἢ βίαγ, 

ἃηα ἀδυμηδῃ ϑέογη. : 

᾿Οπωρινῷ, ἀαΐ. Βῖηρ. οὗ ὀπωρινός, ἤ, ὄν, “οὗ ΟΥ̓δεϊοπρσίηρ ἴο βιιπι- 

μι." -- ΕἼ ὀπώρα, ἢ τορατὰ ἰὸ ἡ] Οἢ, ΘΟ 50]: ποῖθ. Ἶ 
Ἐναλίγκιον, ἀσοι5. 5Βίησ, πραΐ, οὗ ἐναλίγκιος, ον (ἃπὰ ἰπ «44ροϊ!. 

Κλοά., ἡ, ον), “{κ." --ἰτότα ἐν ἀπ ἀλίγκιος, “{κε,᾽) 1Ά86 ἀδγιναίοι 

οὔ νηοῦ ἰβ ὑποογίαϊη ; Ρϑυμᾶρ5 δκίη ἰο ἡλιξ, ἥλικος, “οΓ ἐδε 8απιε 

ἀρε Έ ΚΕ 

Παμφαίνῃσι, Ἑρίο ἀπᾶ Ιοῃΐο [Ὁ παμφαίνῃ, 8 δῖπρ. ΡΥγ65. 50]. 
οί. οὗ παμφαίνω, “ἰο 5ἢιῖπο ἴηι ευοτῳ ἀϊτεοίϊοη.᾽" ϑόοῖὴθ τϑδὰ 

παμφαίνησι, ΜΜὨϊΟἢ ΜΜ1]1 [Π6η Ὀ6 1η6 8 5βίησ. ΡΥ65. ἰη4. δοῖ. οὗ παμφαί- 
νημι, Ὀὰΐ ΤἬΙΘΥΒΟΙ (ᾧ 846, δ, 6) ἀπὰ Βαίίτηαπη (ὁ 106, 10) στο ψ ἢ 

ΒΡΙΓΖΠΟΥ ἰη τοίαἰηὶπρ [Π6 ἐ Βυ δουρί, ἀπ παμφαίνῃσι τηυδὲ ἴΠ6η ὉΘ 
τοραγ θα 85 ἃ {ΓΘ ΘῚ 156 ΟΥ̓́ΓΠ6 Β0δ)] αποὶϊνθ.--- Τότ πᾶν δηὰ φαΐνω. 

Λελουμένος, ποΠΊ. 5ἰηρ'. τη486. ΡΘΤΥ, Ρατί. ρ458. οὗ λούω, “ἰο ϑαίῆε,᾽" 
« ἐο ἴανε :" [αἴ. σω. ΟὔΌΒοτΥθ ἰΠαΐ λούω 15, ἰῃ ἴδοΐ, οσοπίγασίθα ἔχοι 

λοέω, ἴτοτη Ὑγϊοῖ οἱά γουῦ 6 μᾶνθ 51] 5ΒΘΎΘσαὶ ἔθη 568 τϑιηδ  Πί ΠΗ͂ 
ἰπ ΗοΠΊΘΥ, Βα ἢ ἃ5 λοέσσαι, λοέσσας, ἄκο.---ΛΚίη ἴο 1Π6 Γιαἰίη ἱκο, ἀ- 
μο, εἶμο, ἰαυο. 

1χ1πῈ 2. 

ἴχνε 8. 

1.νε 6. 



56 ΒΟΜΕΒΙΟ σΙΠΟΞΒΑΒΥ. 

βοοῖ 8. 1πὲ 8-..8. 

Κλονέοντο, ἘρὶΟ ἀπὰ Ιοηΐϊὸ ΦῸΓ ἐκλονέοντο, "Σ Ρ᾽υτ. ἱταρετί. 

πᾶ. ρᾶ55. οἵ κλόνεω. ΟΟΠΊΓΔΓΘ Οἰοββατῳ Οἢ ὈΟΟΚ ἸΥ., 302. 
᾿Αόνειός, ποῃ. βίην. τη856. οὗ ἀφνειός, ὄν (πὰ ἥ, όν), “ τίει. 

ἔπε 9. ὦ ισεαίῃν." Βυϊίτηδηη ταραγὰβ ἀφνειός 885 ἃ ᾿Ἰθησίῃεπθὰ 

ογίη οὗ δὴ δἀ]θοΐϊνθ ἀφνύς, εἴα, ὕ, ἀπὰ {Π]5 Ἰαβί 85 δῃ οἱὰ αὐϑγανὶ- 

αἰίοη οὗ ἄφθονος. ([ετιϊ., Ρ. 178, εἄ. ΕἸδλίαζε.) 

Ἱρεύς, ἣος, ὁ, ἘρΙΩ δηᾶ ΙΟηΐο [ῸΓ ἑερεῦς, ἕως, ὁγ ““α ργιεϑί.᾽" 

- ΕΟἼοιῃ ἱερός, “" δαογεά.᾽" - 

Ὑἱέες, Ἑρίο δῃηὰ Ιοπὶο ἴῸΥ υἱεῖς, πΠοπ,. Ρ]αΓ. οὗὨ υἱεύς, σ6ῃ. υἱέος, ὅχο. 

δες ΟΝ ὦ 

Ἥστην, Ἐρὶο ἴογ ἤτην, 8 ἀυδ] ἰηχροτῇ. ἱπ4. δοί. οὗὨ εἰμέ, ““ἰο δὲ." 

Εἰδότε, ποιῃ. ἀυ8] οἵ εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός, ροτῖ. ρατί. ἀηὰ 8ἃ5- 

βίσηβὰ ἰο οἶδα, “1 ἀποιν." Τάκθη ΠιθτΘ 85 ἂῃ δά]θοιίνθ, 

“δ ἐκυεἀ ἐνι,,) “ ἀασφιαϊπίοι κοι." 
᾿Αποκρινθέντε, ἘΡΙο, οτίο, ἀπά “Ἐο]ς ἴοσγ ἀποκριθέντε, 

ΠΟΙ. ἀ08] 1 ΔΓ. ρατΐ. ρᾶ585. οὗ ἀποκρΐίνω, “10 βεραταίε :" 

αι ἀποκρϊνῶ : 1 ΔΓ. δοῖ. ἀπέκρῖνα : 1 ΔΟΥ. Ρᾶ55. ἀπεκρίθην : 1 ΔΟΥ 
ρᾶγί. ρᾶ58. ἀποκριθείς. 

᾿Ἐναντίω, ποιῃ. ἀμ] τηᾶ56. οὗἉ ἐναντίος, α, ον, “ΟὟΕΓ αραϊπϑὶ,᾽" ““ {μὶ] 

αραϊπϑὶ,᾽)" ὅτο.---ΕὙοτα ἐν ἀπά ἀντίος. 
Ἵπποιιν, Ερὶο δηὰ Ιοηΐο ἴογ ἵπποιν, σϑη. ἀ88] οἵ ἔππος, οὔ, 

ὁ, ““α ἠοτξδε." ΟὈΙρΡΑΓΘ Οἰοβδατῳ Οἡ ὉΟΟΚ 1., 154. 

Τυδείδεω, ἙἘρὶς. δηὰ Ιοηϊο ἴογ Τυδείδου, 56ῃ. 5Βίηρσ. οἵ Τυδεί- 

δης, ου, ὁ, ““Τυάϊάε5.᾽" 

᾿Αριστερόν, ἃ6668. Βἰηδ. Ππη456. οὗὨ ἀριστερός, ἅ, ὄν, “ἦε ἰε{. Α5 
Γασαγὰβ (6 ἀθγιναίΐοη, σοηβα Ἰοπαίἀξοη᾽5 Νεισ Οταίψίι5, Ὁ. 304, π. 

᾿Ακωκή. ποπη. βίης. οἵ ἀκωκή, ἧς, ἡ, “α γοϊπι,᾽) “απ εὐσε."---ΕἼΟΙΩ 

ἀκή, ““σ ρμοϊπί,᾽" “απ εὐσε.᾽ 

Ἔκφυγε, Ἐμῖο ἂηᾷ Ιοηΐςο ἴογ ἐξέφυγε, 8 5Ιη 5. 2 80Γ. ἱπά. δοί 
οἵ ἐκφεύγω, “ἰο Πψ 7οτεϊι.᾽" 

Μεταμάζιον, ἀοουδ. βίη. πϑυΐ. οὗ μεταμάζιος, ον, “" δείιυεεΆ 
1κπε 19. γὴν Ὡς : ᾿ : ἐλε ραρϑ8,᾽" 514 ββρθοί δ! οὗ ἃ τηδῃ.---ΕἼΟΙὴ μετά ἀπά μαζός, 
εἰ ἐλε ὑτεαδὶ.᾽" 

᾿Απόρουσε, Ἑ!ρὶο δηά Ιοηΐο ἴογ ἀπώρουσε, 8 βίηρ. 1 80Γ. ἰη4. 

ἔαπα 30. δοΐῖ. οὗ ἀπορούω, “ἰο τιϑδὴ, οὔ :,) [αἴ, σω: 1 8δοῦ. ἀπώρουσα. 

--Ετοιὴ ἀπό δῃᾷ ὀρούω, “ἰο τιιδὶ.." ΟὈΠΊΡΑΥΘ Οἰοββατῳ οα ὈΟΟΚ ἴΐ.ν 

810. 

ΝΕ 8. 

[ἀνε 10. 

ἴανε 11. 

1ΝῈ 12. 

11νῈ 18. 

ἴχνε 10. 

[ἀπε 18. 

Σάωσε, Ἐρίο ἀπά Ιοπὶς ἔοτ ἐσάωσε, 8 βίης. 1 8οΥ. ἱπά. δοῖ. 
οὗ σαόω, ““ἰο βαῦε 1: ἴαϊ. σαώσω : 1 80Γ. ἐσάωσα. ΤῊΘ Ρτθϑ' 

ξηΐ ἰβ ποῖ Τουηὰ ἰπ Ἡ γΙηθυ, θχοθρί ἴῃ 16 σοπίγαοϊθα [ούσα σώρ.--- 
Ῥτοπι σάος, σῶς, “ 541ε " 

{ἱνε 232. 
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Βοοὰ Ὁ. 1ήπε 34-80. 
᾿Ακζχήμενος, ποῖρ. 5βίηρ. οἵ ἀκαχήμενος, ἡ, ον, Ρετί. ρατί 

ἴλνε 34. ραβδ. οἵ 1ῃ6 τϑᾶΐα] νϑιὺῦ ἄχω, ““ἰο αἰδίτοδ5 :" ΡοΓΐ. ρᾶ88. 
ἀκάχημαι. 

Πάγχυ, ἀᾶν., “ τὠΐετῖψ,᾽") “ αἰἑορειλεν.᾽" Ἰοπῖςο, ροθίϊο, δηὰ Θβρθοίαὶ)- 

ιν Ερὶς, ἴογ πάνυ.---ΕἼοτὰ πᾶν. ἵ 
Υἷε, ἀοουβ. ἀ08] οἵ υἷς, θη. υἷος, ““α 805." (Απίλοη᾿ 8 Νειο 

{να 37. Οτεεῖς Οτ., Ρ. 132.) Οὔβϑῦνθ ἐπαΐ υἷε ΠΘΙΘ 15 ἀἰϊβιίϊη συ βῃ- 
δα ὈΥ [15 δοσθηΐ ἔγοιῃ υἱέ, (ῃη8 γοσδίϊνθ β ΠρΊ Υ οὗὨ υἱός. 

᾿Αλευάμενον, σου. Βἰηρ. Ιηᾶ56. 1 ΔΟΥ. ρατί, τηϊά. οἵ ἀλεύω 
(ΓάΎ νυ Τϑὰπὰ ἴῃ {Π|6 δοίϊνθ) : ἴῃ 1Π6 τηϊάἀ]6, ἀλεύομαι, “ ἐξ 

ζεέρ αισαν,᾽ “0 τέπιουε :) 1 8Δ0Υ. ἠλευάμην. Οὔδοτγθ {παὶ ἀλεύω ἴ8, 
ἴῃ ἔδοϊ, ΟὨΪΥ ποῖ ἴοσιη ἴογ ἀλέω, 1ῃ8 υ τοργϑβϑηϊίηρ 6 ἀϊσαπι- 

Τηᾶ ; 85 ἰπ δεύομαι ἴοτ δέομαι. ᾿ 
᾿Ὀρίνθη, Ερὶο ἀπά Ιοηΐο ἴῸΥ ὠρένθη, 8 βίηρ. 1 ΔοΥ. ἰηἀ. Ρᾶ55 
οἵ ὀρίνω, "" ἐο ατοιι56.᾽" ΟὈΟΙΏΙΡΆΓΘ Οἰοβδατῳ οἢ ὈΟΟΚ ἰΪ., 142. 
Θοῦρον, ἃ60.15. 5Βίηρ. τηᾶ8506. οὗ ϑοῦρος, ον (ΘΙ, ΠῚ Π 6 ΤΌΓΤΠΩ, 

ἴμκε 80. ϑοῦρις, ιδος), “ ἱπιρείιιοιι5,᾽" ὅχο.--- ΕἼ ϑρώσκω, ϑορεῖν, “ἐο 

ἰεα;ρ,᾽" ““ἰο τιιδἢ.᾽" 
1κνὲ 31. ἴἌρες, νοο. βίη. οὗ Ἄρης, εος, ὁ, “ Ματς,᾽" [10 σοὰ οὗ νγᾶγ. 
Βροτολοιγέ, γοο. 5ίηρσ. πηᾶ80. οὗ βροτολοιγός, ὄν, ““ πιαπ-δἰαψίηρ᾽ 
-Ετόχῃ βροτός, “ πιοτίαϊ,᾽") ἀπ λοέγος, “ταῖη,᾽) ““ ἀδσαίἠ.᾽" 

Μιαιφόνε, νοα. 5Βίησ. τηᾶ86. οὗ μιαιφόνος, ον, “ὑϊοοά-δἰαϊπεά.᾽" --- 
Ετοιὴ μιαίνω, “ ἐο δἰαῖπ,᾽ ἀῃὰ φόνος, “ δἰαμρλέετ.᾽" ; 

Τειχεσιπλῆτα, νοῦ. βΒίηρ. οὗ τειχεισιπλήτης, οὐ, ὁ, ““ἀρργοασΐεν οὗ 

τραὶ 5," ““ διογπΊοΥ οἵ οἰἐῖε5.᾽" --- ΕἼἸοΙὴ τεῖχος δηὰ πελάζω, “0 ἀρρτοαεὴ.᾽" 

Μάρνασθαι, Ῥτγ65. ἱπῆ, τηϊά. οἵ μάρναμαι, “ ἰο σοπίεπά :᾽) ῬΥΘΒ. 
δὰ ἱπιροτίδοϊ (ἐμαρνάμην) [ΚΘ ἔσταμαι. 

Ὀρέξῃ, 8 βἰησ. 1. Δ0Υ. 500]. δοῖ. οἵ ὀρέγω, ““ἰο τέαεῖι οιιὲ,)) “ἰο εχ- 
«επὰ,᾿ ““1ο δεδίοισ :" [αἱ. ξω. Οὐοτηρατα Οἰοβϑαγῳ οἱ ὍΟΟΚ ἱ., 351, 5. 
νυ. ὀρεγνύς. 

Χαζώμεσθα, Ἑρία δηᾶ ρΡορίϊο [ῸΓ χαζώμεθα, 1 Ρ]υγ. ΡΓ68. 

ἴων 84. 500]. τηϊὰ, οἵ χάζω : ἴῃ 1η6 πηϊάά]6, χάζομαι, “ἰο γείγε.᾽" 

Οομηραΐθ Οἰοββαγῳ οα ὈΟΟΚ ἰἱν., 497, 5. υ. κεκάδοντο. 

᾿Αλεώμεθα, 1 ΡΙΌΓ. ΡΓ65. 500]. οἵ {Π6 τη! 4]6 ἀθροηθηί ἀλέομαι, “ ἐο 
ανοϊά,᾽ “ἰο εἶπαι." ΟὈΟΙΏΡΑΥΘ Οἰοσδατῳ οἢ 1ἴπΠ6. 28, 8. υ. ἀλευάμενον. 

Καθεῖσεν, 8 δἰηρ. 1 Δογ. ἰηἀ. δοῖ. ἔγοιῃα ἃ ργθβθηΐ καθέζω͵ 

ἵκανε 86. νῃϊοῖ 8 ποῖ ἀϑθὰ: “1 πιαάξ ἐο οἱέ ἀσιοη,» “1 φεαιεὰ." 
Οοραγθ Οἰοβδατῳ οὐ ὈΟΟΚ ἱ., 311, 5. τ. εἶσεν. ΤῊΘ ἀοῆοίοπε 
[6 Π568 ἅγ6 Βιρρ θα ἴγοτη καθιδρύω. 

Ἠϊόεντι, ἀαΐ. βίηφ. οἵ ἠϊόεις, όεσσα, όεν, “ φταδεν." (Οὐηβ0} ποῖθ.) 

-«-ΙΒυϊξίπηδπη, Τ]]ονν ησ [ἢ6 ΔΠΔΙΟΡῪ Οὗ ΟΥΠΘΥΙ δαἀ͵θοΐγθβ ἴῃ ὀεις, 6 
555 Νν 

[χανε 28. 

1᾿νῈ 29. 

[μνε 33. 



758. ΗΟΜΕΕΙΟ ΘΙΟΞΒΆΒΥ. 

Βοοῖ ὃ. 1΄ήπε 836-80. 

Γἶῖνϑϑβ ἴδ ποτ ἂπ οἱ ποῦῃ, ΗἸΟΝ, οΥ -ὉΣ, οΥ -Α, ἔγοιῃ νυ ΐοῃ 6 δίβο 

ΡΓΟΡΟΒ6Β ἴο ἀδάμποδ εἰαμένη. ΟΟἸΏΡΑΤΘ Οἰοσβατῳ ΟἹ ὈΟΟΚ ἰγ., 488. 

Σκαμάνδρῳ, ἀαῖ. Ξβίησ. οὗ Σκάμανδρος, ου, ὃ, “δε δοαπιαπάετ,᾽" 188 

"ΔΙΠΟῈΒ ΤΙΥΘΥ οὗ ΤΥΟΥ͂, σα] θὰ ϑοδιηδηάδυ ΟΥ̓ τπ6η, Ὀὰΐ Χαπίμ5 ὈΥ 

{η6 σοάβ (1]., Χχ., 74), ἀπ ποὺ (ῃ8 Βομπάδαξηϊ. ΟΟηΒΌ] ποίθ οα 

ῬΟΟΚ ἰΪ., 465. 

Ἔκλιναν, 8. μἰυγ. 1 ΔοΥ. ἱπά. δοΐῖ. οἵ κλίνω, ““ἰο δεπά,᾽)" “ἰο 

πιαῖα ἰο οἴυε ισαῦῷ :," Ταϊ. κλϊνῶ : 1 807. ἔκλινα. ΟὈΟΙΏΡΑΥΘ 
ΟἸοδβατῳ οἱ ὈΟΟΚ [Π]., 860, 5. σ. ἐκλίνθη. 

᾿"Αλιζώνων, σθη. ΡΥ. οὗ ᾿Αλιζών, ὥνος, ὁ, ““α Ηαϊϊποπίαη ;)) ἴπ [Π6 

ΡΙυΤΑΙ, ᾿Αλιζῶνες, ων, οἱ, ““ἐῖε Ηαϊποπίαπ5,᾽) ἃ ῬΡΘΟΡΙΘ οὗ Βι{ῃγηΐᾶ, αἵ 

1Π6 νυδβίθσηῃ δχίγθη νυ, θογάθτὶησ οα Μγβία, ἃπά ὑγῇῆοββ 1θυγ ΟΥὉ 

οχίθπαρα ἴο {ῃ6 βῇοσβ οὗ ἴῃ 6 Ῥγοροπί!β ἂἀπᾶ 5΄᾽΄πὺ5 Οἰαπαβ. ΤΏΘΥ 

ΘΥΘ ΠΕΙσὭθοΙβ οἵ Ἧῃ86 Ῥδαρῃ!ασοηΐαηβ. (1]., 1ϊ., 856.) ΤΉΏΘΥ τηυξὲ 

ποΐ θ6 οσΘοπίουπαθδα τ] [ῃ6 “Αλαζῶνες, ἃ ποτηδᾶϊσ ΡΘΟΡΙΘ οὗ βουίηϊα. 

Μεσσηγύς, Ἐρὶς ἃπηᾶ ροδίϊο ΟΥ μεσηγύς (ὈΘίΟΥΘ ἃ σ0η50- 

πδηΐ, μεσηγῦν, ΔΑΥ͂., ““τπὸ ἐδ πιϊδάϊε οὐ,,) ““ δείισεετι."-- ΕἼΌΤΩ 

[χανε 87. 

1χκὲ 41. 

μέσος. 

Στήθεσφιν, Ἐς ΤῸΓ στηθέων, 56. ΡΙ0Υ. οὗ στῆθος, εος, τό, “ἐδε 

ὑγεαβὶ." Οὐοηβοϊξ ἘΧΟΌΓΪΒ. ᾿ἰγΥ.,) Ρ. 426. 

Ἔλασσεν, ἘΡΙσ δπὰ ΙΟΠΙΟ [ῸΓ ἤλασεν, 8 5ἰπρ. 1 ΔΟΥ͂. ἱπᾶ. δοΐ. οὗ 

ἐλαύνω, ““ἐο ἀτῖσε : Ταΐϊ. ἐλάσω : 1 δΔ0γΥ. ἤλασα. 

. Ἔνήρατο, 8 5ῖπηρ. 1 Δ0Υ. ἱπᾶ. τηϊά. οὗἉ ἐναίρω, “ἐο 5ἰαψ,᾽" ““ἰο 

ἴανε 48. ΝῊ 9» ται, ἐνᾶρῶ - 3 δοτ. ἤνᾶρον - 1 δοτ. τοϊᾷ. ἐνηράμην.--- 
Νο οοτηρουπᾶ οὗ αἔρω, Ὀαΐ ἀδτῖνοα ἴτομι ἔνεροι, ἃπὰ ακίπ ἴο ἔναρα, 

ἐναρίζω, πιὰ 50, 5.ΓΙΟΙΥ, ““ἐο δεπά ἰο ἐΐιε οἰ πεῦ τὐογία."» 

Δουρικλυτός, ποῖῃ. 5ΐηρ. τηᾶδο. οὗ δουρικλυτός, ἤ, ὄν, 

“ἐ [απιεὰ ἔογ ἰδέ 5ρεατ.᾽---ΕὙΌΤὴ δόρυ ἀπ κλυτός. 
Νύξε, ἘΡίο δηᾷ Ιοηἱο ΖῸΓ ἔνυξε, 8 5ίησ. 1. 80ΥΓ. ἱπά. δοῖ. οὗ 

[ππνεὲ 46. ΄ - ᾽᾽ ᾿ . Ἀ 2 88 νύσσω, “ἰο ρίεγοε ;᾽" Β[ΥΙΟΙΥ, ““ ἐο ἰοιιοῖ, τοι α 5λατρ γοϊπὶ, 

““ἐο μτίοξ :᾿ Ταΐ, ξω: 1 ΔΟΥ. ἔνυξα. 

᾿ἘἘσύλευον, 8 ΡΙυγ. ᾿τηροτγῇ, ἱπά. δοῖ. οὗ συλεύω, ““ἰο ἀε5ροϊϊ,᾿ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ οὗ ΔΥΓΏΒ : ἔμ. σω. Α ΟΟἸ]αΐΘΤΑὶ ἔοττη οὗ συλάω. 

--  ΊΎοΙη σῦλον, σύλη, “ 5γοιϊ5,᾽)" ““ ϑοοίγ,᾽" ἄα. 

Αἕμονα, σου. βίην. οὗὨ αἵμων, ονος, ὃ, “ οἰδΌεΥ,᾽" “5 ΚΠ]. 

ἴανε 49. -ο᾿Αοοοτάϊηρ ἰο ΗδΥΠΊΔΠη, ἔγτοτη ἀΐσσω, ΜΏΟ σίνθβ ἰΐ, μο νυ- 

ΕΥ̓ΘΥ͂, ἴῃ6 πηθαηΐηρ οὗὨ “ ταρεγ.᾽" 

Θήρης, Ἐρὶο δηὰ Ιοηΐϊς [ῸΓ ϑήρας, σ6ῃ. 5ῖηρ. οὗὨ ϑήρα, ες, ἡ, Ἐρὶς 
αηά Ιοπὶςο ϑήρη, ης; ἣν “α πιιπίϊηρ οὗ ιοιϊὰ δεακ5,᾽") “ἦε εἢα5ε."-- Ἴότα 

ϑήρ, σ6ῃ. ϑηρός, “ α ιυἱϊά δεαεὶ." 

1χνε δῦ Οξυόεντι, ἀαΐ. 5βίπσ. πουΐξ. οὗ ὀξυόεις, όεσσα, ὅεν, “ ὁ΄ατ- 

[ἀνε 45. 

[1νῈ 48. 
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Βοοῖ ὅδ. Ζάπε 851-01. 

“οἱνιίεά,᾽") “514γ}." --Ευϊνα!θηΐ το ὀξύς, ἀηὰ ἀδγίνθα ἔγοιῃ ἰ1. Τὶ 

Οἵ ΠΘΥ ΘΧραπαίϊοηβ, ΘΟΏΒ.} ποΐθ. 

Θηρητῆρα, ἀσοῦϑ. βίης. οἵ ϑηρητήρ, ἦρος, ὁ, Ἐρὶο ἀηὰ Ιοηϊο 

ἴθ ΠῚ ΤῸ ϑηρατής, οὔ, ὁ, ““α ἰμμεν εν." --- Ἐτοιη ϑηρέω, Ἐρίο, 

Ιοηΐἷς, ἀπᾷ Ἰ)οτίο ΤῸ ϑηράω, ““ἐο πιπί." 

Ἄρτεμις, ποιῃ. βἰηρ. οὗἨἮ ΓΆρτεμιες, ἰδος, ἡ, “ΑὙεπιῖδ,") (86 Ἐοϊηδη 

“ Ρίαπα," ποάάφ55 οἵ {6 οἴαᾶβθ, ἀδυρ μου οὐ ΠᾺΡ ΘΥ πὰ 1 ΐοηᾶ, 

δῃα βἰβίϑυ οἵ Αρο]Ἱο.---)ουϊναϊίοη ἀποϑτίαϊπ, Ῥοπαϊάβοη ἤπαβ ἱπ ἰΐ 
1Π6 ϑογιῃϊδη ἄρα (αγα), ““α υἱγρίῖη,᾽" τηϑηιοηθὰ ἰπ 1ῃ6 ἰγαοὶ ἃθουξ 

ΤΙν 6 5, ὑυϊηϊθα διηοηρ ΡΙ αἰ ΆΓΟἢ 5 γαστηθηΐβ, ἡ ἤΘτΘ ἀράξα 8 τηθῃ- 

τἰἸοημΘα 5 Θαυϊναϊθηΐ ἴο μισοπάρθενος, [8 ἰΘΥπηϊηδίίοη ξα, “ἐο λΠαίε,᾽" 

Ὀθίησ ακίῃ ἴο {πΠ6 Οθυιηδη δολθ. ὙΠ ΓΆρ-τεμις ΝΘ ΤΩΔΥ͂ 8150 

ΘΟΙΏΡΑΓΘ {πΠ6 Εἰταδβοδη «Αἀγέ-ἐἰηιῖ- 5. ( αγτοπίαπεδ, ἢ. 59.) 

Χραῖσμε, Ἑρὶς ἀηὰ Ιοῃΐο [ῸΓ ἔχραισμε, 8 5ῖηρ. 2 8Δ0Υ. ἱπά. 
ἴων δ8, δοί, ἀβϑίσηθα ἰο χραισμέω, ““ἰο »τοῦε οἔ αὐαϊ].") ΟὈΟΙΏΡΑΥΙΘ 
Οἰοββατῳ οι ὈΟΟΪΚ 1., 28, 8. υ. χραίσμῃ. 

ἸΙοχέαιρα, ποη. 5ίηρ. ἔδτη., ἃπὰ ἃ ἐγθαᾳαιθηΐ θρίἐμϑὲ οἵ Ατίθιηϊβ ΟΥὁ 

Ῥίαπα ἰπῃ Ηοτηοῦ : “8λ6 τοῖο ἀοἰρ}ἐς ἐπι αγτοιυ58,᾽)") “ἐλ αγτοισ-φιιεεη." 
-ΌΡτοῖα ἰός, “ ἀη αττοιρ," δηὰ χαίρω, “ἐο τε)οῖεδ.᾽" 

ἙἙκηθολίαι, ποτη. ΡΙυγ. οἵ ἑκηδολία, ας, ἡ, “ δκι ἐπ 5ποοίηρ᾽ 

ἔνε δά. ῴατ."--- τοῖα ἑκάς, “ αὔατ," ἃπᾶ βάλλω. ς 
᾿κέκαστο, 8 5Βῖησ. ΡΙυροτῖ. ἱπ4. Ρα88. οὗ καίνυμαι, ἃ γοτῦὺ νυ ῃουὺξ 

Γαΐαγθ ἃπὰ δουίβὺ ; “10 βϑιγραβα," “10 εποεῖ :᾽ ροτῖ, κέκασμαι : Ῥ]ὰ- 
Ροσί. ἐκεκάσμην.--- ΠΟυρΡἢ 50 {{κ6 καένω ἴῃ ἔοττη, ᾿ξ ΒΘθιη8 γαίῃ ϑυ ἰ0 

θ6Ιοηρ ἴο ἃ τοοΐ ΚΑΖ-, ννίοῃ ἀρρθᾶῦβ ἴῃ 186 ρϑυῦ, δπᾶ ρὶαροσίδοϊ. 

Δουρικλειτός, ΠΟΤῚ. Βἰηρ. τηᾶ56. οἵ δουρικλειτός, όν, “ }απιεᾶ 

ἔπε δύ. ἴον ἰδὲ βρθαυ." ΟοΙΏρΡαΓΙΘ δουρικλυτός, ᾿ἰπ6 4.---ΕἼοτη δόρυ ἡ 
ἃηὰ κλειτός, “ [απιεά,᾽" ““ τεποισπει,᾽" ἃπα {Π15 Ἰαϑί ἔτῸπὶ κλείω, “0 

γιαῖο {απιοιι5,᾽) ὅζο. 
Οὔτασε, 8 5Βἰησ. 1 δοΥ. ἱπηά. δοί. οἵ οὐτάζω, “ἐο τσοιπά :" 

Γαΐ. οὐτάσω : 1 δΔοῖ. οὔτασα. ΟὔΒοΙγΘ {παΐ οὐτάζω 18 ἃ 60]- 

ἰαἴθυδὶ ΤΌγπ οὗ οὐτάω, ζαϊ. ἥσω. 

᾿ Ἁρμονίδεω, Ἑρίο δηά Ιοηΐο ἴῸΓ 'Αρμονίδου, σθῃ. 5Βἰπ5. οὗἁ 
ἴχν8 ὕ0, 'Αρμονίδης, ου, ὁ, ““ Ηαγπιοπίάε5.᾽" ; 

Ἐπέίστατο, ἘΡΙα ἀηᾷ Ιοηΐς [Ὁ ἠπίστατο, 8 5ἰπρ. ἱπιροτῖ. ἱπᾶϊο. οὗὨ 
ἐπίσταμαι, ““ἰο ζποιν.᾽" ΟὈΟΙΏΡΑΥΘ ΟἸἰοδβατῳ οα θΟΟΪΚ ἰγ., 404. 

Δαέδαλα, ἀοουβ. Ρ]0Γ. ποαΐ. οὗ δαέδαλος, ἡ, ον, “ ἵπρεπίοιι5,᾽) ““ σμη- 

πῖηρὶψ ΟΥ̓ οσμτγιοιι 5 τὐτοιρλὶ." ῬΤΟΌΔΟΙΥ τοῦ ἃ τοοῦ ΔΑ-, ὈΥ͂ γϑάυ- 
Ρ]ἰσαϊῖοη. Οοιηρατθ 1Π6 ταάϊοαὶ δάω, “ἐο ἐεαεΐ,᾽") ““ἰο ἰδατη ;)" δπᾶ. 
[ηΠ6 ἘΠΠΡΊ5ἢ σμππίηρ, ἴγοτη ἐο ζεη. ; 
Οἶδε 61. ᾿Εφίλατο, ὃ βίη. 1. 801. ἱπᾶ. τηϊά. δϑϑίσπθα ἰοὸ φιλέω ἃ8 

[χνε 81. 

1κνε 50. 
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Βοος ὃ. 1ἧπὸ θ63-Ἴ2. 
ἂῃ Ερὶσς ἔοττη, δηὰ πανυΐίηρ [η6 βαῖηθ βἰσηϊῆοδίϊοῃ 85 1ῃ6 δοίϊνϑ 

δοτχίβι ἐφέλησα. Ιῃ ΤΑΙ γ, που Ύσ, 1ζ 15 Τουπηθα ἤΌτα 1Π6 βίθιῃ οὗ 

φιλέω, αὐνὰ 1ζ αἰ ΠῈΓ5 ἔγοση [Ὁ ΠἰΚουν]58 ἴῃ Βαυΐησ {Π6 ἐ Ιοησ. (ει 

πιάαπη, [ττερ. Ῥετὺς, Ρ. 251, εά. ΕἸξλίαζε.) 
Τεκτήνατο, ἘΡίο δηᾶ Ιοηὶς ΤῸ ἐτεκτήνατο, 8 5Βίησ. 1 ΔΟΙ. 

ἴαπε δΣ. ἰπά. οὗ 1Π6 τηϊάα]6 ἀδθροπθηΐ τεκταίνομαι, “ἰο δυτία,᾽" “ἰο 

εοτιδίγιιοί." ῬΥΟΡΘΥΙΥ, ““ἐο τσοῦὶ α5 α τέκτων, ΟΥ̓ σατρεπίετ,᾽" Ὀὰϊ ΤΟΥ 

ὈΒΌΔΙΥ ἴῃ [Πη6 γαηβιεϊνθ βισηἰβοδίϊοη ἢτγβί ρίνβη. 

᾿Αρχεκάκους, 665. μΙυγ. ἔδπη. οὗ ἀρχέκακοσς, ον, “ δοιγοε οἱ 

ἴχπε 68. οἱ ὑγρεάϊηρ τεϊφολες "--Ετοτι ἄρχω ἀπὰ κακός. 
ΡΨ Θέσφατα, δοου8. ΡΙυΓ. οὗ ϑέσφατον, ου, τό, ““α ἀϊοῖπε ἄξεοτεε,"" 

νε 64. 
“απ ογαοῖε." ῬΙΟΡΘΕΠΥ͂ 8ἃη δἀ]θοίΐίνθ, ϑέσφατος, ον, “ 5ροζεπ 

ὃν Οοἄ,᾽" ἀῃὰ 50 “ἀεοτεει,᾽" “ αρροϊπίεα,᾽" “ ἀοεἰτπεά."-- τοι ϑεός ἀπὰ 

φημί. 
: Κατέμαρπτε, 8 5ἰπα. ἱπηρογί. Ἰηἀ. δοΐ. οὗ καταμάρπτω, “ἐσ 

ουετίακε.᾽" ῬΡΓΟΡΘΙΙΥ͂ “10 51α5}," ““ἰο εαἰοῖ λποἰὰά οἔ :᾽ Ταϊ. 
ψω.---Ἴοὰ κατά πὰ μάρπτω, “ἰο 5εῖζε,᾽) ΜΈΪΟΙ Ἰαβὲ 15 δκίῃ ἴο ἅρπη, 
ἁρπάζω, ἄς. ἶ 

ΤΓλουτόν, ἀοου8. Βίηρ. οὗ γλουτός, οὔ, ὁ, “τὰς διμίοοῖ." Ιῃ 

ἴαπε 66: Ἰαίϑυ αὐθοκ 115 Ῥ]δ6θ 15 Βυρρ θα ὈΥ πυγή.----ΑΚίη ἴο κλόνις, 

κλοῦνις, 1ῃΠ6 ο5 δαεγεπι. (Βεηίεψ, Ῥωτζεῖϊε:., ν0]. 11., Ὁ. 170.) 

Κύστιν, δοου8. 5ίησ. οὗ κύστις, εως δηὰ ιος, ἡ, “ ἐλε διαάδάετ.᾽" 

- το κύω, “ἐο ποϊά.᾽" 

Τγύξ, αἄν., “οπ δεπάεά ζπεε.᾽"-- Ὑοτα γόνυ, “ἐἶε ἔπεε,᾽ ἃ5 

1 υυυϊτῖθη οΥΙ σΊΠΔΠῪ γόνυξ. 
Ἔριπε, Ἔρος δπὰ [Ιοπὶς [07 ἤριπε. ΟὐμΒ0]ξ Οἰοδδατῳ ὁπ θΟΟΚ 

ιγ., 462. 

Οἰμώξας, ποτῃ. 5ἰηρ. Τηᾶ56. 1 Δ0Γ. ρατί. δοῖ. οὗ οἰμώζω, “ ἐο στοαη.,᾽" 

ἄσ. : ζαϊ, ξομαι : 1 8Δ0Υ. ᾧμωξα. ΤΠ ζαΐυγα οἰμώξω σοὺ ΓΒ ΟΠΥ͂ ἴῃ 
186 ΒΙΌΥΠπη6 ογαοὶθβ. ΤΠ δογὶβίὶ ᾧμωξα 15 1ῃ6 ΟὨΪΥῪ θη56 υ56ἀ ὈγῪ 

Ηοχτηοτ.---- ΕἼΤ οἴμοι, 1Κ6 οἔἴζω ἔγομη οἵ, αἰάζω ἔτοτῃ αἴ, φεύζω ἴτοτη 

φεῦ, ἈΠ ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΙ ατθακ νϑυῦ8 ΓΟυτη θα ἔγομη παίμσαὶ ΒΟῸ Πα : 50 
186 Οὀδτιηδῃ ἄοΐξεη ἴγοιη αοὶ ! 

Πύκα, αἅν., “ἐ ρατεξιῖ." Ῥοσίϊς ἴοστη ; ἴτοπὶ πυκός, 8πὰ 

Θαυϊνδ]οπὶ ἰο πυκινῶς ΟΥ ἐπιμελῶς. 

Χαριζομένη, ποτΙη. 51η5. 6. ΡΓ65. ρΡασί. οὗ 1[η6 τηϊα]6 ἀθ- 

Ροπαπῖΐ χαρίζομαι, ““ἰο σται 1: Ταϊ. ἔσομαι (ΑἸἰτῖο ἐοῦμαι) : 

1 Δ0Υ. ἐχαρισάμην.--- ΕἼΟΙῚ χάρις, ““α ζατοτ,᾽" χα. 

ἜΣ Φυλείδης, ΠΟΙῺ. 'Βἰῃρ. οὗ Φυλείδης, ου, ὁ, “5οη οὗ Ῥλγυῖειι5," 

᾿ ἃ ΡΔίΓΟΠγΙηΪ ; ΔρΡρΡα]]δἰίοη οὗ Με6ρ68.--- ΕὙοῖὴ Φυλεύς, δος “ 
“Ῥλγυίειι5.᾽" 

ΤνΝΞ 65. 

Ι1νὲ 67. 

1κνὲ θ8. 

7χκε 70. 

[χπε ἿΙ. 
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Βοος δ. Ϊάηε ἴ3-86. 

Ἰνίον, σου. Βίηρ. οὗὨ ἰνίον, ου, τό, “"ἰἂλε δἴπεισα δείισεεη (ἠδ 

ἴμνε 79. οσεὶριέ απὰ ἐδλε ϑαοῖς ;" ἴῃ σθηθγαὶ, μΟΘΥΘΥ, “ ἐλε δαοκ οἵ 

ἐλε ἀειὰ," “1λ6 παρε οΓ {πε πεοῖ.᾽" -- ἙΥοτα ἧς, ἐνός, ἦ, “πὸ σε," 

“{ογεε," ὅχο. ᾿ 
Τάμε, Ερὶο ἀπά Ιοηὶο ἴογ ἔταμε, 8 Βίηρ. 2 Δ0Υ. ἱπά. δζι, ΟἹ 

Ετῆε γε. τέμνω (Ἰοηὶς τάμνω), “0 οι :᾽ ἴαϊ. τεμῶ : 2 80Γ. ἔτωμον : 
Ρογί. τέτμηκα. 1,θηριμδηθα ἵτοιῃ ἃ τοο ΤῈΜ-, ΤΑΜ-. 

᾿Ετέτυκτο, 8 Βίησ. ΡΙυροτῖ. ἰηάϊο. Ρᾶ58. οὗ τεύχω, “ἰο πιαζε," 

ἄσ. : αἴ. ξω: 1 ΔΟΥ. ἔτευξα : μεγῖ. Ρᾶ58. τέτυγμαι : ΡΙυρογΓ. 
Ρᾶ55. ἐτετύγμην.---Ν ΘΑΥ Ὁ αἰκὶπ ἰο τυγχάνω, ἴῃ6 ποίΐοη ἱπηρ] 6 ἴῃ 
νη ϊο Πᾶ5 στον ουὐΐ οὗ 1Π6 ρογῇ, Ρρᾶ58. οἵ τεύχω : ἤθῃς66, ἰῃ Ερὶο, 

16 Ρᾶ55Ιν 6 ὈΓΠῚΒ τέτυγμαι, ἐτετύγμην, ἐτύχθην, ἃτΘ Βα δίῃ 4} Υ 1ῃ6 
881η6 1 τυγχάνω, ἔτυχον : ἀηὰ {ῃ6 δοίϊνα ρμογίδοϊ τέτγευχα, ΜΜ ὨΘη 

υϑθὰ ᾿Π γα ΠΥ ΘΙΥ, 18 υβθὰ ΘΧδΟΙΥ Κ τυγχάνω : ΤἈΥΙΠΘΥ, τεύχειν 

15 ΠΗ ΓΘ ΒΕΥ ακίη ἰο τέκτω, ἀὐθττηδῃ σεμρσεη, χα. 

Τίετο, Ἐρὶο δηὰ Ἰοπὶς [ῸΓ ἐτέετο, 8 βίηρ. ηροσῇ, ἰηἀ. ρ458. οἵἉ τίω, 
«“ἐο ποπογ.᾽" 

Μεταδρομάδην, δάν., “τιωπηῖηρ α{ίεγ,᾽" “ οϊοισῖη εἶοδε 
προη." --- ΕὙόῖη μεταδρόμος, “ τιιππίηρ αὔίετ,᾽" πὰ 118 ΤΓΟΙὴ 

μετά πὰ τρέχω, δραμεῖν. 
Ἔξεσε, 8 5'ηρ. 1 Δ0γ. ἰη4. δοῖ. οἵ ξέω, “ἰο ἴον οἵ," ἄτα. 

ἴδε 81. (ὰς, ξέσω : 1 80Υ. ἔξεσα. ΤῊΘ ΒΆΠΘ τοοῖ Ἀρρθᾶγβ ἰῃ ξαίνω, 
ξύω, ἀπά {Π6 1 αἰΐη 5εαΐρο, ξομΐρο. 

Ὄσσε, δοουδ. ἀυ4], ἴΓῸΠπῚ ἃ ΒΌρΡΡοΒβϑα ποιηϊηδίϊν ὄσσος, εος, 

τό, “απ ει." ΟὈΙΏΡΑΥΘ ΟἸοβϑατῃ ὁπ ὉΟΟΚ 1., 104. 
Κραταιή, ΠοΙη. 5ἰηρ. ἴδιη. οἵ κραταιός, ἤ, όν, Ἐρὶς ἀπ 

Ιοπὶς 1ῸΥ κραταιός, ἅ, ὄν, "Ῥοισεγ[μϊ,᾽ “ πιρλίψ." Ῥοοίϊο 
ΤΟΥ 1Π6 υ80.8] κρατερός.----ΕὙΟΙΏ κράτος, ““Ῥοισεγ,᾽)" “δἰγεησίλ.᾽" 

Πονέοντο Ἑρὶο ἃπᾶ Ιοπὶς ΤῸ ἐπονέοντο, 8 ΡΙυΓ. ἱτηροσί. ἰπ- 
ἴλνε 84. ἀϊς. οὗ 1πΠ6 τη 416 ἀθβροπβηΐ πονέομαι, “ἰο ἰοϊϊ,᾽" “ἰο ἰαδογ.᾽" 

[ἢ ΘαΥΥ το {Π18 ἀδροποπί 8]0η6 ἄρρθᾶγβ; ἰπ Ἰδίθυ αὐθοκ ἴῃ 6 

ΤΌΤ πονέω [Δ Κ68 [8 ΡΙα6θ. 

Ποτέροισι, Ἑξρὶς ἀπά Ιοηὶς ἴοΥ ποτέροις, ἀαΐ. Ρ]υΓ. οὗ πότε- 

ρος, α, ον, ““τολοίδεγ οΓ ἰλε ἐισο." Ιῃ ΗΟΙΏΘΓΥ ἴδ ΟΟΟΌΓ͵Β ΟΠΪΥ͂ 

ΟἾΘ6, ΠΔΙΠΕΙΥ͂, ἱπ [Π6 ρτθβθηΐ ρᾶββαϑθ, ἃπᾶ Πθσθ ἰῃ δη ἱπάϊγθοϊ 4..68- 
τἴοπ, {κ ὁπότερος.---ΟΥτηΘα ὈΥ οοπίταοίίοπ ἔγοπι ἕτερος, ἀπὰ 1Π8 
τοοὶ πος, ““τολο 1" ἄχεα. 

Μετείη, 8 βίη. ΡΓ65. ορί. οὗ μέτειμι, ““ἰο δὲ εοἱῆ," “ἰο δεϊοηρσ," ἄτα. 
Ὁμελέοι, Ἐρὶς πᾷ Ιοηΐς [ῸΓ ὁμίλοῖ, 8 Βίησ. ΡΓ68. ορί. δοῖ. 

ἴαμε 86. οἵ ὁμιλέω, “ἰο Κεερ σοπιραηπῳ τοἱελι,᾽) “ἰο αϑϑοοκαιε ιρ!!ἢ “θα, 
ἥσω --- Ἴοτη ὅμιλος, ““α εγοισα,᾽" ““α ἰἰγοης,᾽" ἄτα. 

5852 

ν 78. 

1χνε 80. 

11ΝῈ 82. 

11νε 82. 

1χνὲ 88. 
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Βοοῖ 5. 1ἀπὸ 81-92. 

Θῦνε, Ἐρὶς δηᾶ Ιοηΐο ἴου ἔθυνε, 8 5βίησ. ᾿τηροσί. ἱπά. δοΐ. οὗ, 

μενα 8, ϑύνω, ““Ἰο πιουὲ ταριαϊψ ἰο απά {το.᾽" “ἰο τιιβἢ." --οἈ Κίη ἴο 

ϑύω, “10 τιι5᾿.. 

Πλήθοντι, ἀαΐ. Βίησ. ΡΥ65. Ρατί. δοΐ. οἵ πλήθω, ““ἰο δὲ ΟΥ̓ δεεσοηιε 

7μ|1.. ΟἿὶγν ἰουπᾶ ἴῃ ἔπ ργϑβεηῖ δηᾷᾶ ᾿τηροσίδοξ, ἀπὰ ἴῃ ῃ8 ροϑθίϊς 

Ῥεογίδος πέπληθα, νυἱΐῃ ργαβαπίὶ βισηϊβοδίίοη. ΤῊ γαηβιεϊνθ δοτῖβίὶ 

ἔπλησα ὈδΙοπρΒ ἴο πίμπλημι. ΟὔποΥτο ἐμαί πλήθω 15 ΠΘΥΘΥ ἰγδηβῖ- 

{ἴγνϑ, ἀπά οἠἱΥ Ἰαΐθ ὑυ 6 γ5 156 [Π6 τηϊά 416 γοΐςθ. 

ς ᾿ἘἘκέδασσε, Ἐρὶς δηᾷ Ιοηΐο ἴοΥ ἐκέδασε, 8 5]πδ. 1 ΔΟΓ. πᾶ, 

δοΐῖ. οὗ κεδάννυμι, ““ ἰο Ξεαξξεγ :᾽ Τὰϊ. κεδάσω : 1 δογ. ἐκέδασα. 
ΟΌΞΘΙΥΘ Παΐ κεδάννυμι 15 ΤΠΘΓΙΘΙΥ ἃ ροσίϊο ἔΌΤΓα [ῸΓ σκεδάννυμι. 

᾿Ἐεργμέναι, ποι. Ρ᾽ΌΓ. ἔδιη. οὗ ἐεργμένος, ἡ, ον, Ἐρὶς ἀπὰ 
Ιοηΐο ἴ0Υ εἰργμένος, Ρετί. Ραγέ. Ρ455. οὗ ἐέργω ΟΥ ἔργω ([Π6 

ΤΟΤΤΏΘΥ ΤΟΥ͂Θ 051.8] ἴῃ ΗοΓΏΘΥ, Ὀὰΐ {Π6 ἸαἰΓΘΥ [Π6 ΘΑΥΠΘΥ οὗ {Π6 ἔννο), 

ὯοΥ ΒΟ 1Π6 Αἰ165 ΘΙΏΡΙΟΥ εἔργω, ““ἰο ἔεποε ἴηι,᾽) “0 δέσιτγε,᾽" ὅτε. : 

Γαΐ. ἔρξω : ροτί. Ρα455. ἔεργμαι: Αἰτὶς εζργμαι.--- ΑΚ ἴο ἀτοεο; ὮΘΠΘΘ 
ἔργμα, ἕρκος, ἕα. ΟΌΒοΙγΘ 1παΐ 1Π6 Αἰἴ|65 ΘΠΊΡΙΟΥ Ὀοΐἢ εἴργω ἃπὰ 
εἴργω, πᾷ {μαΐ, ἀοοοτάϊησ ἴο Βυϊίτηδπη, ΠΟΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἀἰβίϊσ αἰβἢ- 

δα θοίνγθθη {6 5᾽σηϊβοαίίοη οὗ ἴῃ656 ἔνγο γϑυῸ5 ὈῪ τηθᾶῃβ οὗ 16 

τουρσῇ Ὀγθδιΐηρ, εἴργω ὈΘΙΠΡ “ἐο διέ ἵπ,᾽) δηᾶ εἴργω “ἐο δἦμεξ οἱ." 
ἸΙσχανόωσιν, ἘΡΙΟ ΙΘηστίπαπρα ἔΌΤΠ ἴῸΥ ἐσχανῶσιν, 8. ΡΙΌΥ. ΡΓ65. ἱπά. 

δοί. οἵ ἰσχανάω, ““ἰο ποϊά ϑαοκ," “ἰο τεδίταὶπ :᾽ ζαΐ. ἥσω.--- Απ ΕΡΙῸ 

Ιθπσίμθηθδα σο]]αΐθσαὶ ἔοττη οἵ ἔσχω. 

Ἴσχει, 8 βίησ. ΡΓ65. ἱπά. δοΐ. οὗ ἔσχω, ““ἐο λποϊά ἴπ οἰδεῖ," 

“ἐἐο οἠεοῖ," ὅσο. ΟὐΟΙΏΡΑΥΘ ΟἸοσϑαγ ΟἹ ὈΟΟΚ 1., 2314, 5. Ὁ 

[χνὲ 88. 

1χνε 89. 

[χπε 90. 

ἴσχεο. 
᾿Αλωάων, Ἐρία δηᾷ Ιοηϊς ἔῸΥ ἀλωῶν, σθη. Ρ]υγ. οὗ ἀλωή, ἧς, ἦν. “α 

(λγεϑ]ιηο- ἤοοΥ,᾿ “ ἀπῷ ἰευεϊεά ρὶοὲ οὗ στοιιπᾶ,᾽ ΒΟ ΟΥ ῥ]αηίθά, ἄτα. 
ΟὔΞοτν {μαΐ ἀλωή ᾿ἴ561 15 δὴ Ἐρὶς δηὰ ροϑέϊς ἴθστη θυ [86 ΔΑἰτς 
ὅλως. 

᾿Εριθηλέων, Ἑρὶς δηᾶ Ιοπὶς ἴοΥ ἐριθηλῶν, σ6η. Ρ]ΌΓ. ἔδιη. οὗ ἐρεθη- 

λής, ἔς, "“ τετῳ δίοοπιῖηρ,᾽" “τἱολὶῳ διοοπιῖπο.᾽"--- ΕὙΟΤᾺ ἐρε-, “ Ὁετν,᾽" ὅπ 

ϑάλλω, ““ἐο δίοοῃι." 

᾿Ἐξαπίνης, δᾶν., ΒΟΙ͂ΘΥ ἴΌΥΓΩ ΤῸ ἐξαίφνης, “ὁπ α Ξιάάεη,᾽" 

{αν 91. ὡς ομάδοηῖψ." Ἐσαπά ποῖ ΟΠΙΥ ἱπ Ηοπιοῖ ἀπὰ Ἡδτοδοίαβ, 
Ὀυΐ ΓΓΘαΌΘΠΕΥ ἴῃ Αἴτῖο ρσοβθ. 

᾿Επιδρίσῃ, 8 βἰησ. 1 Δ0Γ. 500]. δαί. οὗἉ ἐπεθρέθω, “ἰο δὲ ἀξαῦψ προη,᾽" 

ο {αὶϊ πεαυῖίψ. ὠροη 1)" ἴαϊ. σω : 1 8Δ0Υ. ἐπέδρισα.---ἘὙοτ ἐπί 8δπὰ 
βείθω, ““ἰο δε πεαυν." 

[χνε 932. Κατήριπε, 8 δἰηρ. 2 Δ0Γ. ἰηᾶ. δοῖ. οὗ κατερείπω, “10 ξαϑὲ 
ΟΥ ἐήτγοισ ἀοιδη." Ιῃ 16 βϑοοῃᾷ δοτὶβὲ, κατήριπον, ἀπ 5ϑοοῃᾷ Ρϑυ- 
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ἰ 

Βοοῖ 58. Πΐπε 932-109. 

κδὶ κωεερήριπα, ἱπτγδηδίεϊνθ, “ ἐο {αὶ ἀοιοτ." ΟΟἸΏρᾶγθ Οἴοσδαγῳ οα 
Ὅ00Κ ἰν., 462. 

Μίμνον, Ἐξρὶς ἀπά Ιοπὶς [Ὁ ἔμεμνον, 8 Ρ]αΓ. αροτῇ, ἰη 4. δοί. 
ἴτνε θά οΓ μίμνω, “"ἰο τραϊὲ {0Υ.,᾽" ““ἰο τεπιαῖη." ΟὈΙΠΡΑΓΘ Οἰοδϑατν 
ὉΠ ΒΟΟΚ 1Ϊ., 290. 

᾿Ἐτιταίνετο, 8 βῖηρσ. ἱτηροτί, ἰη, τηἱᾷ. οἵἉ τεταίνω, ““ἰο δἰτγείο)ι," 

ἐεἰρ ἄταιν." ΟὐΟΙΏΡΑΥΘ Οἰοββατῃ οι ὈΟΟΚ ἰϊ., 390. 
᾿Επαΐσσοντα, ΔΟυ8. Βἰη 5. ΤΏᾶ56. ΡΓ68. ρᾶτί. δοΐῖ. οἵ ἐπαΐσσω, 

“ο τι ὁπ." ΟὈΙΏΡΑΥΘ Οἰοσϑάτῳ οἡ ὈΟΟΚ ἰϊ., 1460. 

Τύαλον, ἀοου8. Βίηρ. οὗἉ γύαλον, ουὅ, τό, ““α λοϊϊοιο,᾽" ““α σαὺ 

ἴμνε 990. ἐξ. (Οοπβαϊξ ποίθ.)---Ακίη, ρουθᾶρβ, ἰο κοῖλος. 
Ἴπτατο, 8 5Βίηρσ. 2 Δ0Υ. ἱπά. οὗ 1ῃ6 τηΐ 416 ἀθροπθηΐ πέτομαι, “ἰο 

ἢν: Ἃαἴ. πετήσομαι (ἴπ Αἰ ΡΥΟΒ6. ἀΒΌΔΗΥ͂ Βμογίθηθα πτήσομαι) : 
Βυποοραίθα 2 8Δ0Γ. ἐπτόμην, Ὀαϊ [ΓΘα.ΘΏΙΥ, 4150, ἐπτάμην. 1π Ἰαΐθυ 

Ῥ͵ΙΟΞΘ ἃ ργθβθηῖ, ἵπταμαι, οὐσσυγ5. ΤῊΘ οτρίηα] βι σηϊΠοδίίοη 15 “ ἐο 

ϑβργεαά ἐλε τοῖηρ5 ἰο Πγ,᾽" ἀπιὰ 1Π6 γϑτθ 15 ακίῃη ἴο πετάννυμι, “ ο 6ῳ- 
ναπά," ““ἰο βρτεαά."" 

Διέσχε, 8 βῖησ. 2 801. ᾿πη4. δοί. οὗἉ διέχω, “ἐο ποϊάᾷ ὁπ ὁπ 5 
Τανε 100. σαν Ὁ} Ταϊ. ξω, ἄχο. , 

Παλάσσετο, ΕἘφίο ἃπᾶ Ιοηΐς [ὉΓ ἐπαλάσσετο, 8 5ῖηρ. ἱτηροτί. ἱπά. 

Ῥᾶ55. οἵ παλάσσω, ““ἰο βρτίπκίε :᾽ ταὶ. ξω : ρμοτῖ, ρα55. πεπάλαγμαι..---- 
Ἐτοῖ πάλλω, “ἐο 8μακε.᾽" 

Βέδληται, 8. 5βίπρ. Ρογῖ, πᾶ. ρα55. οἵ βάλλω, “ ἐο οἰτίβο, οὖ 
“ἐἐρ τσοιιπά,᾽" ὅζο. 

᾿Ανσχήσεσθαι, Ἐρὶς δἀηὰ Ιοπίο ἴοΥ ἀνασχήσεσθαι, Ταΐ. 1η΄. 

τηϊά. οὗ ἀνέχω, “ἐο λοϊά 0 αραϊη5ὲ,,) “«ἐο δηάμτε.᾽" Ι 
᾿Απορνύμενον, Δ0608. Πρ, Τη856. ΡΓ65. ρατί. τηϊά. οὗἉ ἀπόρ- 

᾿ψυμι, “10 8εὲ ἴπ τηοίϊοη,᾽" “10 ατοιι86 :᾽ ἴῃ 186 τηϊ 416, “ἴο 

βεί ομδ᾽β δε Γ ἴπι πιοίέοη," “ἰο ἠαδίεη αἰδαν ἤγοηι : [αῖ, ἀπόρσω. Οὔ- 
ΒΘΙΥΘ {παΐ ἀπόρνυμι ἰ8 ἃ ΡοΘΙίΪ6 ΤΟΥ̓ΠῚ ΓῸΓ ἀφορμάω. 

Δάμασσεν, ἘΡὶο ἀπά Ιοηΐς [ὉΥ ἐδάμασεν, 8 βἰησ. 1 Δ0Υ. ἱπᾶ. 

ξαπα 100, οί, οὗ δαμάω, ““ἰο διεεδάιιε." Οὐοτήραγθ Οἰοββατῃ Οὴ. θΟΟῸΚ 
'., ΘΙ. 

[χνὲ 97. 

[μνε 98. 

[χπε 103. 

7π1νεῈ 104. 

ἴανε 108 

Ὄχεσφιν, Ἐρὶς ἀπά Ιοηΐςο ἴοΥ ὄχεων, σ6η. ΡΙ0Γ. οἵ ὄχος, εος» 

ἴανε 1ΟΥ. τό, ““α εἰαγῖοι.᾽" 

Τανε 109. Ὄρσο. Οοπϑοϊέ Οἰοδδατῳ οὰ ὈΟΟΚ [1ϊ., 260, 8. τυ. ὄρσεο. 

Πέπον, νοῦ. βίησ. οἵ πέπων, ον, σ6ῃ, ονος, “ ἀπά." Ιπ ὕοοΚΚ ἱΐ, 
295, 11 Πᾶ5 1η6 5 σπιβοαίίοη οἵ ““ {αἱπιί-πεατίεα.᾽"" ΟὐΟΥΩΡατΘ ΘΉΒΗΝ, 

αὐ ἴοε. 

Καπανηϊάδη, νοῦ. βίης. οὗ Κακχόνηδρδης; οὐ, ὃ, “ δοπ οὗ γον: Ἂ 

--Ετοῖὰ Καπανεύς, ἢος, ὁ, ““ Οἀραηειι5.᾽" 
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Βοοῖ 5: 1ιῖπε 109--129. - 

Καταδήσεο, Ἐς δηὰ Ιοπῖο [ῸΓ καταδήσου,  5'ησ. 2 ΔΟΓ. ᾿ΠΏΡΘΓ. 

τηϊά. οὗ καταθαίνω, ““ἰο σοπιε ἀοισπ,᾽)" “ἰο ἀεδοεπα :" Γαΐ. καταθδήσομαι : 

2 ΔΟΥ. Ιηϊά. κατεδησόμην ; »ἱλὰ τοσαγὰ ἴο ὙΠΕΡ ἢ ΤΟττηδίίοη, σοηβ 

ΟἸοσβαγῳ οὖν ὉΟΟΚ 1., 428, 5. υ. ἀπεδήσετο. 

᾿Ἐρύσσῃς, ἘΡΙο δηά Ιοπὶς [ῸΓ ἐρύσῃς, 2 βῖησ. 1 Δογ. 50). 
δοΐ. οὗἉ ἐρύω, ““ ἐο ἄγαιο :᾽" Γαΐ. σω, χα. δ 
Διαμπερές, δάν., ““φιῖίε ἐπτοιρὶ,," “τἀτοιρὴ ἀπά ἰλτοιισὶι.᾽" 

ῬΓΟΘΔΟΙΥ͂ [ῸΓ διαναπερές. 
Στρεπτοῖο, Ἐρὶς δῃὰ Ιοπῃὶς ἴῸΓ στρεπτοῦ, 56 ῃ. 5ἰης. Π1856. 

οὗ στρεπτός, ἤ, ὄν, “ ἐιοϊδίεα."" ---ΕὙΟΙΩ στρέφω. 

Φίλαι, Ὁ 5ἴηξ. 1 Δ0Γ. ᾿ΡΘΓ. τη. αββϑίσηθα ἴο φιλέω, ἃ58 

ἂῃ Ερὶο ἕόστη, δηὰ πανίηρ 1ῃ6 5δῖὴθ βίσηϊβοδίίοη 85 106 

δοίίνα δοχὶβί ἱπῃηρ.Υ. φίλησον. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ Οἰοδδατῳ οἡ 1ἰπ6 61], 8. Ὁ. 
ἐφίλατο. 

1χκνε 110. 

11νὲ 112. 

[1νε 118. 

1χκε 117. 

Φθά «νος, πΟμ. 5]η6. Ιη856. 2 Δ0Υ. ρΡατί. τηϊά. οὗ φθάνω, 

“Ὁ δὲ δεξοτελαπά «οἱελ,"" ““ἰ0 απεϊοῖραίε :" ἴαϊ. φθήσομαι, 
Ἰαΐβϑυ, 4150, φυάσω : 2 80γ. ἔφθην : Ὡ ΔΓ. τηϊά. ἐφθάμην. 

᾿Ἐπεύχεται, 8 5ἴπρ. ΡΓ68. ἰηἀ. οὗ 1Π6 τη 416 ἀδροπεηΐ ἐπεύχομαι, 

“ἐἐρ ἐχιεϊὲ αἱ ατῳ ἐπῖηρ,᾽ ἄτα. 
Ὄνψεσθαι, ἴαΐ. ᾿πΐ, τηϊά. ἀββϑίσπθα ἴο ὁράω, ““ἐο 58εε :" ζαϊ. 
ὄψομαι, ὅτο. 

Ἔλαφρά, δοοιβ. Ρ]αγ. πϑαΐ. οὗ ἐλαφρός, ἀ, ὄν, “ἴρῖ,» 

“ ἐἐᾳρίῖοε."--- ΟΌδοτν 1Πδΐ, δοσοτάϊησ ἰο ΒΟ εἰγπηοϊορ βῖ5, 

ε-λ αφ-ρός ἰβ ἴῃι6 1, Αἰϊη ἰου-ἴ5, ΜΠ ε ΘῸρΡῃΟπῖοθ. [1 ΤΩΔΥ͂ ΤΟΙ. 58 [8]ν 

Ὀ6 ργοπουπορᾷ δκίη ἴο ἔλαφος, “α ἀεετ." 
Θαρσῶν, ποπη. 5ἴηρ. Τη856. ΡΥ65. ρατί. δοΐ. οἵ ϑαροέω, “ἐο 

1χνε 119. 

Τανε 190. 

ΝΕ 122 

{πν 124. ἑακε σομταρσε :" 1[αΐ. ἥσω. ΟὈΟΙΏρΑΓΘ Οἰοδδατῳ οἡ ΌΟΟΚ 1.» 

88. 

Τὴ ες τϑὰ. ΓΆτρομον, 8665. 5βίησ. πϑαΐ. ΟΥ̓ ἄτρομος, ον, “{εαγῖε55,᾿" 
“ἀπίτεριά.""---Ετότη ἀ, ΡΥἶν., δηα τρέμω, ““ἰο ἐγεηιδίε.᾽" 

Σακέσπαλος, ποΙηῃ. 5ἰησ. Ιηᾶ56. ΟΥ̓ σακέσπαλος, ον, “5λιεϊ- 5δα- 

ἀῖηρ,,)" ““ Ξλιοϊἀ-ὁταπάϊελῖηρ." -- ΕὙότῃ σάκος, ““α εἠϊεϊα,᾽) ἀηὰ πάλλω, 

“ἰο ὀταπάϊδὶ.᾽" 

᾿Αχλύν, ἀοου. Βίηρ. οἵ ἀχλύς, ὕύος, ἡ, ““α πιῖδέ,᾽) “ἃ εἱομα,᾽" 

ἴανε 197. ἃηἀ ΠΘΠΟΘ “ φίοοπι,᾽" “ἀαγάπεϑ5." --- Τὴ ϑδηβοσῖς ἴον “ἃ 

οἰου Δ᾽" 15 ναϊάπακα. Τῇ ΜΘ τορᾶτὰ αζα 85 ἃ Τη616 Βυ χ, νΒΙΟἢ 15 

ΘΟΙΏΤΩΟΠΙΥ͂ [6 6456, γγὙὰ μάν ναϊάϊ τϑιηδϊπίηρ, ννἸ ἢ Ὑν ΒΙΟἢ ὑῸ ΤΩΔΥ͂ 

ΘΟΙΏΉΡΑΥΙΘ {Π6 οἰά Πίσῃ αδττηδη Ῥγοϊεἶι, (ῃ6 Ἰαΐοσ Θδυτηδη Τῇ είξζε, δηὰ 

αἶβο 1πΠ6 ατϑοκ ἀχλύ-ς, οΥ, ἢ [6 ἀἰσατηπηδ, ξαχλύ-ς. 

Ἐπῆεν, Ἐρὶο ἴῸΓ ἐπῆν, 8 βίηρ. ἱπηροσί. ἱπά. δοῖ. οὗ ἔπειμε. 

Πειρώμενος, ΠΟΙ. 5ἴηρ. Ιη856. ΡΓ65. Ρατί. τ]ὰ. ς, πεεράω, 

Ἰανπλῆθο ἰο πιακε ἰγϊαὶ οὔ." ΟΟὈτηρᾶγα ΟἸοββανγῃ ὁπ. ὈΟΟΝ 1... 802 
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Βοοζ δ. [ἀπὸ 182--141. 

Ἴξλθῃσι, Ἐρὶςο ἂπὰ ᾿οηὶς ΤῸΓ ἔλθῃ, 8 βίη. 2 δου. βι}0]. δοὶῖ, 

οἵ ἔρχομαι. 

Οὐτάμεν, Ερὶο [ὉΓ οὐτᾶν, ΡΓΘ65. ἰηΐ. δοῖ. οἵ οὐτάω, “ ἐο τὐσοιινά.""--- 

Οὔβθυγϑ {ἰπᾶὶ οὐτάμεν ᾿[56} 15 Βῃογίθηθα ἔγοτῃ οὐτάμεναι, ἴπ9 Ἐρὶο 

θοτῖς, ἂπὰ “ο]ὶο [Ογπη. 

᾿Εμίχθη, 8 βίης. 1. δοὺ, ἰηἀ. ρ888. οἵ μέσγω, “ἰο πιΐηρίε.᾽" 
Οὐμιρᾶγθ Οἰοσϑανῳ οἡ ὈΟΟΚ ἰἱ, 47, 5. υ. μιγέωσιν. 
᾿Αγρῷ, ἀαΐ. 5δίηρ. ΟΥ̓ ἀγρός, οὔ, ὁ, “'α Πεία,᾽) ““Ἰαπά,᾽" 180 

“ἐἤε σοιγγ,.) ἃ8 Ορροδβθϑα ἴο {6 ἴΟνγη.---ΟΟἸΏραγΘ 1ῃ6 

1αἰῃ σεῦ δὰ δυτηδῃ αοζει". 

Ἑἐροπόκοις, ἀαϊ. ΡΙυγ. οἵ "εἰροπόκος, ον, ““τοοοὶ. Πεεσεὰ," ““Πεεον."-- 

ΤΎΟΠ εἶρος, " τοοοὶ,᾽) ἀῃὰ πόκος, ““α ἤεεσε." 

᾽Οἴεσσιν, Ερὶς δρᾷ Ιοηΐς (ῸΓ οἐσέ, ἀαΐ. ῥΙυγ. οἵ ὄϊς, ὄϊος, ὁ, ἡ, Ἐ!ρὶα 

ληἀ Ιοηΐο [ῸΥ οἷς, οἱός, ὁ, ἡ, “α 8ἠεερ." --- Οὔοῦνθ {παῦ 16 1διὶπ 

γοῖα ἴβ ΤΠ ΘΥΘΙΥ ὄϊς νυ [ἢ (6 ἀϊσαιητηα, ὄξις. 

Χραύσῃ, 8 5ἴηρ. 1 Δ0Γ. 500]. δοῖ. οἵ χραύω, ““ἰο ἱοιοῖ, ἰὴρὶιἐ- 
ἴαμα 198. ἐψ,, “1ο τοοιιπὰ 5ἰτρ]μεἶψ,᾽ “1ο τσοιιπά :" [αΐ. σω: 1 δΟΓ. 
ἴχραυσα. ΟΌΒΘΥΥΘ {πᾶ χραύω 18 5{ὙἸΟ 1}. δὴ “ἘΠ Ο]Ϊο ΓΟγὴ ΤῸ χράω, 
ηὰ τῃα΄ χραύω, χραίνω, χράω, ὅτα., 81} ΘΟΙῺΘ ΘἰΥΙΩΟΙΟΡΊΟΔΙΥ ἔγοτα 
χείρ, χειρός, "" {με ἠαπα,᾽" κῃι6 Ιϑδάϊηρ τηϑδηΐηρ Ὀθίηρ “ ἐο ἰαψ λοίά οΥ.᾽" 
Ὕπεράλμενον, δου. 5᾽η5. πηᾶ86. ΟὗὨ 1Π6 βυποοραίθα 1 80Γ. ρᾶτι. 

γ{ τῃ6 τη 16 ἀδροπθηὶ ὑπεράλλομαι, “10 ἰδαρ οὐετ :᾽" ἴαϊ. ὑπεραλοῦ- 
μαι: 1 8ἃ0Υ. ὑπερηλάμην : ρατί. ὑπεραλάμενος, ὈΥ͂ ΒΥΠΟΟΡΘ ὑπεράλμε- 

νος. [Ι͂π ἴΠ6 5Β8Π16 ὙγΑΥ͂ 70 Πᾶγ6 ἐπάλμενος ἀπά ἐπιάλμενος. “ΤῊ Ϊ5 

βυποοραΐθα ἴοττῃ 18 Του πα ΟΠὨΪΥ ἰπ {Π6 σομῃρουπαδβ, δηπὰ 1Π6 σμδησο 
(τοῖὰ 1η6 ΤοΟῦΡἢ ἴο [6 βιηοοίῃ ὑὈγθαίῃϊηρ ἰβ ΨΟΥΙΠΥ οὗἁὨ ραγ Δ Υ 

ποῖίοθ, ἱπουσὶν πὸ 5 5 ΟΥ̓ ΘΧΡΙ απαῖίοη ἢδ5 ΘΥ̓ΘΥ θθθη σίγθῃ ΤῸΓ 

1ῃ6 βᾶῖηθ. ΟὐπΒὶ Βιρηιαπη, ἴγτορ. Κ᾽ γῦ5, Ὁ. 18, ποίο, εἰ. ΕἸδλακε. 

Δαμάσσῃ, Ἐρὶς δηὰ Ιοπὶς [ῸΥ δαμάσῃ, 8 δίηρ. 1 ΔΟΥ, 500]. δοΐ. οὗ 
δαμάω, “ἰο ϑδιιδάμε,᾽"" “ἰο σοπᾳιεν," “ ἐὸ Κιϊ.᾽" 

Σταθμούς, ἀοουβ. Ρ]ΕΓ. οἵ σταθμός, οὔ, ὁ, ““α 5ἰαπάϊηρ 
ἴλνε 140. »ίαςο,," “ ϑμοί μον" ΤῸΥ ΤηΘ ἢ ΟΥ̓ ἈΠ ΠΊ815, “ἃ ἀπέ, ““α ρεη," 
“ᾳ [οἱά," ἕο. (Οοηβαϊὶ ποίθ.)---ΕὙοτη στάω, ἵστημι. 

Δύεται, 8 5Βῖηρ. ΡΓ68. ἱπ4. τηϊά. οἵ δύω, “ἰο σεὲ ἱπίο :᾽" αἴ, δύσω : ἴῃ 

1Π|6 τηϊάά!θ, δύομαι, (αἱ. δύσομαι : 1 ἃογ. ἐδυσάμην. 
᾿Αγχιστῖναι, ποῖη. Ρ]0Γ. ἔδιῃ. οὗ ἀγχιστῖνος, ἡ, ον, ῬοΘίϊο 

ἵμνε 14]. Ἰθησίῃθηθα ἔόσιῃ οὗ ἄγχιστος, ““ἨδαΤ,᾽)" “οἷοδε ἰ0,᾽) “ἀιμώ- 

ἀϊεὰ {γσείλετ.""--- Ύότη ἄγχι, οἵ ΜΒ ϊοἢ {Π6 Βαρου!αίγθ 15 ἄγχιστος. 
Κέχυνται, 8 ΡΙΌΓ. ρΡοτῖ, ἱπά. Ρᾶ55. οὗ χέω, “10 ρον," ἄσξ. [1πῖδ6 

ρᾶϑϑίυϑ, “"ἐοὸ δὲ ἰἠγοιση,") “Ππεαρε τιρ,) “ δίγαισηι οπα προῖὶ ἀποίδεν 1" 
(αἵ, χεύσω : Ροτί, κέχυκα : μοι. Ρ455. κέχυμαι. 

ΙΝΕ 182. 

[χανε 194. 

ἴανε 197. 



66 ΠΒΟΜΕΒΙΟ ΘΙΠΟΞΒΑΚΥ- 

Βοοζ 8. [1ἀπὸ 143-156. 

Ἐμμεμαώς, ποιη. 5ἴηρσ. τηᾶ86. Ρουΐ. ρατί. οὗ 1ῃ6 σδάϊοδ᾽ 
[ἴλνε 1423. ἼΣΩΣ : ΞΣΩΣΣ ἀν Ξ λας Σ Ξ 

μμάω, ἢ ργθβθηί βισηϊβοδίίοη, “ φγεβϑίηςρ εασετγῖψ ὁπ. 

ΟὐΟΙΏΡΑΤΘ Οἰοσδατῳ ΟἹ. ὈΟΟΚ 1.,) 590, 85. τ. μεμαῶτα. 

Βαθέης, ΕἘΡὶ΄ο ἀπά Ιοπὶς ἔογ βαθείας, σ6ῃι. βίηρσ. ἴδῃ. οἵ βαθύς, εἴα, 

εἰ ΣΕ." 

᾿Εξάλλεται, 8. 5ἴησ. ΡΥ͵68. ἱπ4. οὗἩὨ {Π6 τη] 416 ἀδροπθηΐ ἐξάλλομαι, 

“ἐ0 ἰεαρ ἔοτίϊ, ἤτοπι," ““ἰο δρτίπρ' ομέ :" 1αΐ. ἐξαλοῦμαι. ΟΟΙηρᾶτο 
ΟἸἰοδϑατῳ οτι Ἰη6 138, 5. συ. ὑπεράλμενον.---ἘἼΟΤα ἐκ ἀπά ἄλλομαι. 

Μέγη, ΕἘρὶο δῃὰ Ιοηΐο ἴῸΥ ἐμέγη, 8 5πρ. 2. 800. ἰηἀ. Ρ888. 
1χνὲ 149. ᾿ ἣ : ΠΕ ΣῊΝ . τα 

οὗ μέίσγω, ““ἰο πιῖηρίε :" ἋὰὉ. μέξω: ὦ ΔΟΥ. ρᾶ55. ἐμίγην 

ΟΟΙΏΡΑΓΘ Οἰοσβατῳ οα ὈΟῸΚ 11., 476, 5. Ὁ. ᾿μιιγέωσιν. 
Κληΐδα, Ἐρὶο δπὰ Ιοῃΐϊς ἴου κλεῖδα, ἀσουβ. βίηρ. οἵ κληΐς, 

ἴδε 146. Σος, ἡ, Ἐρίο πὰ Ιοπίρ ἴος κλείς, κλειδός, ἡ, “ἦε εοἶϊαν- 
δοηε ;)" 50 Ο0Δ]164, 5 1 Ψ6͵Θ, ἔγοιῃ 115 ἐοοκίηρ ἴῃ 8. πΠθοῖκ δῃὰ ὑγθαβί 

ἱορσϑίμῃϑυ, 16 Ργἰπηϊτἶν 8 πηθδηϊησ οὗ κλείς Ὀθίῃρ α ἀέψ, ΟΥ̓ δοἰέ. 

Αὐχένος, δεῃ. 5ίησ. οὗ αὐχήν, ἕνος, ὁ, “ {6 πεοζ."--ππᾶς 

ἴπνῈ 147. οογάϊηνσ ἰο Ῥοίΐζ, ἔγοπι [η6 ϑ'αηβοσὶζ τοοί τσαὐ, “10 Ὀθ6ατ." 

(Εἰψηιοῖ. Ἐουϑβοῖι., 1.,) Ρ. 288. Οὐοιηρασθ βεηΐεψ, Ῥιγξείίες., 1., 

Ρ. 352.) 

᾿ῬἘέργαθεν, ἘξΡὶς δηᾷ Ιοπίο ἴῸΥ εἔργαθεν, ὃ βῖπρ. οὗ ἃ Ἰδησίῃθηθὰ 2 

8ΟΥΓ. εἴργαθον. οἵἉ εἴργω, ““ἐο 5ἦμπιὲ ομὲ,᾽ “ἰο δεραταίε." ΟΌὈΒΕΓνΘ 1Παΐ 

{Π6Υ16 5 ΠῸ ΒΌ0ἢ ργθβθηΐ 85 εἰργάθῳ Οὐοἴηρασθ Εἰϊθημά!, Γ,εα. δορῖ,.ν, 

8. Ὁ. εἰκάθειν. : : 

Μετῴχετο, 8 5ίηρ. ἱτηροσί. 1π4. οὗ η6 τη]4416 ἀδβροπθπί μετ- 
1χνε 148. Ἢ τς ; ; , οἴχομαι, ““ἰο 50 αὔέεγ :᾽ Ταϊ. ἥσομαι.---ΕὙΟτΩ μετά ἃπὰ οἷ- 
χομαι. 

Τείρετο, Ἐρίο δῃᾶ Ἰοηὶσ ἴου ἐτείρετο, 8 βὶηρ. ἱτηρουΐ. ἰηά, 

ἴαπα, 185. Ρᾶ88. οὗ τεέρω, ““ἐο τεῦ ατσαν,᾿" “ἰορϑατ αἰσαν,᾽" ὅτα. : Ταΐ, 
τέρσω (ΖΞ 0116). Οοτηράᾶγθ Οἰοβϑατῳ οἢ ὈΟΟΚ ἰγν., 915. 

Τέκετο, Ἐρὶς δπὰ ἴοηὶς ἴοσ ἐτέκετο, 8 βίηρ. 2 8007. ἱπα. 
ἴαπε 164. τηϊά. οὗ τίκτω, ὅθ. ΟΟμρδτΘ Οοββατῳ οα θΟΟΚ ὶ., 36. 

Κτεάτεσσι, Ἐρὶς πὰ Ιοπὶς [ῸΥ κτέασι, ἀαΐ. Ρ]υΓ. οὗἉ κτέαρ, ατος, τό, 

“ἐᾳ ρμοβδεβϑῖοη." ΟΥ̓ {τϑηααθῃηΐ ΟΟΟΌΤΓΘΠΟΒΘ ἴῃ ΗΟΙΊΘΙ, Ὀὰΐ ΟΠΙΥ͂ ἴῃ 1ἢ6 

ἀαίνα Ρ] ΓΑ], ἃ5 Π6ΓΘ.---Απκίη ἴο κτάω, κτάομαι. 

Αιπέσθαι,  δ0γΥ. Ἰηξΐ, τηϊά. οὗ λείπω, “ἐο ἰξατε :" 1[αΐ. λείψω : Ὁ ΔΟΙ 

τηϊά. ἐλεπόμην. Ἷ 

ξαίνυτο, 8 βίηρ. πηροτῇ. ἰηάϊο. οὗὉἨ 6 ἀδέδοιι να τηϊά 16 

ἀδροποηΐ ἐξαένυμαι, ““ἰο ἐακε αιταν." ΟὈΙΡΑΙΘ Οἰοβδατῳ 

ΟΠ ὈΟΟΚ ἰγν., 5831, 5. Ὁ. αἴνυτο. 

Τόον, ἀοευ5. βίης. οἵ γόος, ουὅ, ὁ, “ ἰαπιεπιἑαξίοη.᾽" ἴῃ 561’ 

ΘΓΆ], ΔΩΥ͂ Βίσῃ οὗ συίθῦ, ἱποϊμάϊησ ουθη ὑγθθρίηξ. 

[χ1νε 155. 

ἴλμνε 156. 



ἨἩΟΜΕΕΙ σ᾿ ΟΞΒΆΚΥ. "607 

Βοοζλ δ. Ζ1λπὲ 151--167. 

Ζώοντε, ἘΡὶο ΙΘηστῃθπθα ἔθυσα ΤΟΥ ζῶντε, ἀοοιβ. ἀθδὶ ΡΥΘΒ. 

Ραγί. δοῖ. οἵ ζάω. 

Χηρωσταί, ποίη. Ρ]γ. οὗ χηρωστής, οὔ, ὁ, ““α οοἰϊαίεταῖ τε 

ἴανε 168. ἰαΐϊοη,᾽" “απ ἐεῖγ αἱ ἰαιο ἐπ ἀφζαιε ὁ ἰ55ιι.") Ὀδβθδ!!ν οὉ 

ΘΓ ἴῃ 116 Ρ]ΓᾺ].----ΕἼοτη χηρόω, “ ἐο δεγεαυε."" 

Κτῆσιν, σου. 5ίπρ. οἵἉ κτῆσις, εως, ἣ, “απ ἀσφμίγίηρ,," “ἃ φειέϊηρ.᾽ 
ΤΌ, μουν θυ ῖς ἃ8 ἃ ΘΟ] ον, ““ Ῥοδβεβϑίοηδ," “ »γορετίψ.""-- ΕἾΟΠ. 

κτάομαι. ν 

Δατέοντο, ἘΡὶα πὰ Ιοπίο Ὸγ ἐδατοῦντο, ὃ ΡΙυΓ. ἱτπηροτί. ἱπάϊς. οἵὗὨ 

1η6 τηΐϊὰα]6 ἀδροπθηΐ δατέομαι, “ἐο αϊοξάε,᾽)" ““ἰο ἀϊδίγιδιίε.") δά 
ΟἿΪΥ͂ ἴῃ 1ῃ6 ρχϑβϑηίΐ ἀπά πηρδγίδοϊ, [86 οἴμϑὺ 6 π568 θθίηρ ἔγοϊη δαίω : 

Ζαϊ. δάσομαι : 1 Δ01. ἐδασάμην. 
Δαρδανίδαο, ἘΡῖο ἀπά Ιοηΐο ΤΟΥ Δαρδανίδου, σδῃ. Βίπρ. οὗἁ 

ἴαπε 159. Δαρδανίδης, ου, ὁ, ““ἀεδεεπάαηπέ οΓ Πατάκπιι 8.) ῬΥΟΡΘΙΙΥ, 

“δοη οὗ Πατάάπιι5." ΟΌΞΟΙΥΘ ἰμαΐ αο νγὰ8 δοηίγαοίθα ἱπΐο ὦ (ὈΥ͂ 186 

Τοοτίδηβ ἰηΐο ἃ), πὰ ἐπῖ8᾽ ὦ τνᾶβ ἀσαΐῃ ορθηβὰ ὈΥ ε, 1π08 Τουτηΐηρ εω. 

ΤῊΗΐβ οπαϊηρ ἰῇ ἕω νγὰβ 1Π6 ΤΏΟΥΘ 05.1.8] 0η6 ἴῃ Ιοηΐο, θαΐ ποί ἰο {8 

Θχοϊαβίοη οἵ {παῖ ἰπ αο.---ΕὙοΙα Δάρδανος, “" Πατάαπις.᾽" 

Ἑΐν, ροθδίϊς, πὰ ββρϑοίδιν Ερὶο, ΓῸΤ ἐν, Ρσβρ., “ ἐπ." 1 18 

ἴχνε 100. 4150 Τουπά ἴῃ Θοτηρουπά8, 85 εἐνάλεος, εἰνόδιος, χα. 

Θορών, Ποῃ,. 5ἴπς. 2 80Γ. ρΡαχί. δοί. οἵ ϑρώσκω, “το ἴεα»,᾿" 

ἴακα ἸρΊςς ἐο βρυίηρ 1 Ταΐ. ϑοροῦμαι : Ὡ 801. ἔθορον. 
ΓΑξῃ, 9. βίηρ. 1 δου. 500]. δοῖ. οὗ ἄγνυμι, ““ἐο ὄτεαξ :᾽" Ταϊ, ἄξω" κῖ 

80Υ. ἔαξα, Ἐρὶς ἧξα. 

Τικε 162. ἀδάνις » 8θῃ.. 5ἴηρ. οἵἉ πόρτις, ιος, ἡ, “α ψομηρ' ᾿είβετ," “ἃ 

Ξύλοχον, δοουδ. βίηρ. οὗ ξύλοχος, οὐ, ἦ, ““α ἐλίοκεϊ,᾽" ““α τροοάψ 

Ῥίαοε."--- ΕὙοτ ξύλον ἀπὰ ἔχω, ποῖ, ἃ5 ΒΟΙΏΘ τηδἰπίαϊη, ἔγου λόχος. 

Βοσκομενάων, Ἐς ἀηὰ [οπΐο ἴοΥ βοσκομένων, 56ῃ. ρΙαγ: ρΓ65. ρᾶτέ 
τηϊᾷ, οἵ βόσκω : αξ. ἥσω. Ιῃ {Π6 δοίϊνα, ἰξ ἰ5 5814 οὗ [π6 μϑγάβιηδῃ, 
“ἰο {εεά," ἄς. ; ἴῃ (86 τη! 416 δηᾶ ραββίυθ, οὗ οαδί{16, “" ἐο μεεά,᾽" “ἐξ 
τανε) 10 1 ͵ - 

Βῆσε, Ἐρὶςο δηὰ Ιοηΐο ἔοσ ἔδησε, 8 5ἰπρ. 1 Δ0Υ. ἰπ8, δοΐ. οἱ 

ἴχνε 157. 

1χνῈ 164. βάω, “ἰο οξαιι56 ἐο ρο." Οὐπβαϊδ ποίθ οα ὈΟΟΚ Ὶ., 144. 

εἰν ἐς Δίδου, Ἐρὶς δηᾷ Ιοπίο το Ὺ ἐδίδου, 8 5ἰπρ. ᾿τηρογῇ, ἰπα, δοί. 
οἵ διδόω, “ἰο ρἴσε,)) ἃ ὙΘΙῸ Ὑν ὨΪΟΙ. ΟΟΟΌΥΒ ρΑΥΓΓΑΙΠγ ἴῃ 1ῃ6 

Ρτδβοηΐ δπᾶ ἱτηροσγίδοϊς, ἀηὰ [Π6.Θ ΟὨΪΥ ἴῃ {Π6 ἱπαϊσαίγθ ἀπᾶ ἱπηρθυ- 

αἰΐϊνθ. Οοηρατθ Οατγηιολαεῖ᾽ 5 Οτεεῖ Ῥετὺς, Ὁ. ἴ8. ἱ ἱ 

᾿Αλαπάζοντα, δορβ. Βίηρ. Τη850. ΡΥ68. Ρατί, δοῖ. οἵ ἀλα- 
ἵπνε 166. πάζω, «εἰο ἴαν τοαοίε." ΟοΙΏρδτΘ ΟΊ οοϑατῳ οτ ϑοοῖν ἢ., 967; 

1κ1νὲ 167. Κλόνον, οουβ. βίπρ. οἵ κλόνος, ου, ὁ, “ ἀπῳ υἱοίοτι, δρῃ- 



“ὁ8 ΒΠΟΜΕΒΙΟ ΟΙΟΞΒΆΚΒΥ. 

Βοοῖ δ. 1ππὸὲ 112-194. 

Πιδεά πιοί θη, “α ἐμπιιιίέιοιι5 πιονεπιεπί." Ιῃ 1Π68 1118, ΙΝ ΑΥ5 οὗ 

ἤτ6 Τῃτοηρ ἃπα Ργ658 οὗ Ὀδίι16. 

᾿Ερίζεται, 8. βῖπρ. Ργ65. ᾿π. τηϊά. οὗ ἐρίζω, ““ἐο σοπίεπᾶ,᾽" 

“0 τἷς:" {[αϊ. σω. ἨΟΙΏΘΥ 0565 [6 τηϊά]6 ἤθτα αυϊΐθ 

ἵκὸ {π6 δοίϊνθ. Οοιρατα ἴΠ6 σϑιημᾶσκβ οἵ Καλπετ, οπ ἐΐε Μιάάϊε 
Ρετῦ, ὁ 868, δ, Ρ. 17, εἄ. «7ε1. 

Ἔφες, Ὡ βἴησ. 2 ΔΟΥ. ᾿ρΡΘυ. δοί. οὗ ἐφίημι, ““ἐο ἀϊδολπατρε 

αἱ,᾿) ““ἰο βεπιὰ αρσαϊηϑὲ :᾽ [αΐ. ἔφήσω : 1 ΔοΥ. ἐφῆκα. 
Κοτεσσάμενος, ἘΡὶο [ὉΓ κοτεσάμενος, ΤΟΙΏ. 51η5. Τηᾶ386. 

ῬΓΘ65. ρΡασγί. τηϊά. οὗ κοτέω, “ἐο δὲ ἀπρτὺ αἱ." Τῇ πα ἀ]8 

8 αϑϑὰ ἴῃ 168 5816 5 σῃϊῆοαδϊίοη 85 {Π6 δοίξνθ : ζυΐ. κοτέσομαι, ἙἘὶς 

κοτέσσομαι. ΤὮῊΘ 5ίγϊοῖ τηθδηΐϊηρ ἴ5, “0 δξεατ οπὲ α στμᾶρε," πὰ 

ἤθηςΒ {Π6 ἀογίναίΐϊοπ ἔτοτη κοτός, “α ρτιᾶσε,᾽" ““γαηοοΥ,᾽ “ ἀ{1-ρι]].᾽" 

Ἱρῶν, Ἐρὶο δπᾶ Ιοπὶς ἔου ἑερῶν, σαῃ. ΡΙΌΓ. οὗ ἱρός, ἤἥ, όν, 

Ἐρὶς δηὰ Ιοπῖς [ῸΓ ἱερός, ἅ, όν, “ ξαοτεά." Ιῃ ἨΟΙΓΏΘΙ, 

ἄσ., τὰ ἱερά (Ερὶς δηὰ Ιοπὶς ἱρά) ἃτθ “οἤετγίηρς,," “ δαογὶβεες,᾽" 
ὙΥΠΘΓΘ ΒΟΙΏΒ ΞΌΡΡΙΥ ϑύματα. 

Μηνίσας, ΠΟΙ. ΒΙΠΡ. Τη856. 1 ΔΟΥ. ρΡατί. δοῖ. οὗ μηνέω, ““ἐο ϑεσοπεε 

αὐ στῳ,," ὅσ. : ἴαΐ, σω: 1 δογ. ἐμήνισα.--- ΕἼΤ μῆνις, “τοταΐὶ.᾽" 
Ἔπει, ἴῸΥ ἔπεστι. ΟὈΟΠΒΌ] ποΐθ οη ὈΟΟΚ ὶ., 515. 

Αὐλώπιδι, ἀαΐ. Βίπρ. οὗ αὐλῶπις, ἐδος, ἡ, “ παυϊηρ α υἱδογ,)" 

“ἐ φίδογεά." Ιὴ 1η6 ΠΙδᾶ, Αἰνγαυβ δῃ δριἐποῖ οὗ ἃ μεϊτηθῖ. 

-ΕἼοπι αὐλός, ““α Κοϊϊοιο εονεγῖηρ,,") ἃπὰ ὦψ. Ασοοοτγαϊηρ ἴο 1ῃ8 
5οΠο]]αβέ, αὐλῶπες Ππη68η5 “τοί α ἐιδε (αὐλός) ἰο ποιά ἐδε λόφος." 

Μαίνεται, 8 5βΒίηρσ. ΡΓ65. ἱπά. οὗἉ μαένομαι, “10 ταρε :" {αΐ. 
μανήσομαι ἃπὰ μανοῦμαι : Ρετῖ. ΙΓ ργθβοηΐ 5 σμΙ Ποδίίοη, 

μέμηνα, ἄ.---ΕἼἸΟπα 1Π6 τοοῖ μάω, ἀΚίη ἴο μαέομαι, μαιμάω, ὅτα. ; α͵50 

ἴο μένος ἀπ μῆνις. (οί, Ἐϊψπι. Εοτϑεῖι., ἱ., 254.) 
Εἰλυμένος, ποΙη. 5[ηρ. τηᾶ56. ροτῆ. ραγί. ρᾶ55. οὗ εἰλύω 
(Δεῖῖς εἱλύω), “10 εποεῖορ,᾽" ““ἐο βἠτοια :᾽ ἴαξ. ύσω : ΡΕΥΥ. 

ῥᾶ58. εζλῦμαι. 
Κιχήμενον, δααῦβ. 5ἰηξσ. Γη856. ΡΥ65. Ρατγί. τηϊά. οὗ κίχημι, 

“10 τεαοὶι.᾽" ΟὈΤΙΏΡΆΤΘ Οἰοβδατῳ οα. ὉΟΟΚ 1ϊ., 188. 

᾿Αϊδωνῆϊ, ἀαΐ. πα. Ἐρὶςο πᾶ Ιοηἱο ΤῸΓ ᾿Αἰδωνεῖ, ἔγοτη ᾿Αἴ- 
ἴωπα 190. υνεύς, ἑως (Ερίο ἀπὰ Ιοηίο ἥορ), ὁ, “ αᾶες."--Ἰδηρίμ- 
εὐρδἀ ἴοττη ἔγοτη “Αἰδης. 

Κοτήεις, ΠΟΙ. βίην. τη856. οὗ εν ή ῥήρὴς ἥεσσα, ἦεν, “ἀπρτὺ." 

-Ετοῖῃ κοτέω, “ἰο δὲ ἀπ ρΎν.᾽" 
Παρέασιν, ἙΕὶς ἴογ πάρεισιν, 8 ῬΙΌΤ. ΡΥ685. ἱπᾶ. δοῖ. οὗ πάρ; 

εἰμι, “1ο ὑε γτεβεηπί," ὅἄε. 

ἴχνε 194. Πρωτοπαγεῖς, ποῖα. ΡΤ. τηδ56. οὐ πρωτοπαγής, ἔς. 

ἴανε 172. 

ἴχνε 174. 

1χνῈ 177. 

Γνε 178. 

[χνε 182. 

ὮΝΕ 185. 

7χπνὲ 186. 

ὮῺΧΝΕ 157. 

[«ΝῈ 151. 

ἴχνε 192. 



ΒΌΜΕΕΒΙΟ ΟΙΙΟΒΒΆΚΥ. “69 

βοοῖ δ. 1ληπε 194-199. 

“«(γεδὴ ἤγουν ὀμτάϊηρ." ΤλΊΘΥΑΙΥ, ““}μὲ ἐορ ες ογ)") ΟΥ̓ δῖε {05 ἐἶε 
 ηϑὲ επιθ.".-- -Εσοτη πρῶτος ἃπὰ πήγνυμι. 

Νεοτευχέες, Ἐρὶο δηά Ιοηΐσ ΤΟΥ νεοτευχεῖς, ΠΟΙΉ. Ρ]αΥ. τη880. οἵ 

νεοτευχής, ἔς, ““ πεισῖψ πια(ε.᾽ --- ΡΥΟΙΏ νέος ἃπὰ τεύχω, ““ἰο εοη- 

δἰγμοὶ,"" ὅζο. 

Πέπλοι, ποῖη. ρὶυγ. οἵ πέπλος, ουὅ, ὁ, “ αἀηψ τσουέπ οἷοί ἢ" θὰ [ῸΓ ἃ 

οογοτίηρ, “ἃ σουετῖηρ,,") “ οἰτίαϊη," “ δἠιεεί, ἄς. ΑἸ580, ““α ἰατγρέε, 

{μὶϊ τοὐε᾽ ΟΥ̓ “' δἰιαιοί,᾽" ΒΓ ΟΕΥ σοτῃ ΟΥ̓ ψοηθη. ΟΟΠΊρΡΑΥΘ ποίθ οη 

ΨΘΙΒ6 315 οΥ̓ (Πἰ8. ὈΟΟΚ.---ἰῇ Ἰαΐθ ροϑίβ ἰξ ἄρρθδῦβ ὙΠ 1[η6 Ποίθτο- 

ΘΘΠΘΟΙῈΒ ΡΙ]ΌΓ͵ΑΙ τὰ πέπλα. 

Πέπτανται, 8. ΡΪΌΥ. Ροτῇ. ἱπάϊθ. ρᾶ88. οὐὕἩ πετάννυμι, “ἐσ 

δρτεαᾶ,᾽" “ἰο ἐχραπά" (ΘοΙηραγθ ΘΟ οσϑατῳ οἱ θΟΟΚ 1., 480) : 

[αὔ. πετάσω : Ῥοτῇ. ρᾶ58. πέπταμαι, 4130 πεπέτασμαι. ΤῊΘ ΓΌΤΤΏΘΤ 15 
δἰνναν 5 ϑιηρὶουθὰ ὈΥ [06 Αἰίϊο8. 

Δίζυγες, ποῖῃ. ΡΪΌΓ. τηᾶβο. οὐ δίζυξ, υὑγος, “ γοκεά ἴπ ραῖγ8."" 

Ἐφαϊνα]θηΐ 0 {Π6 ἸΠΟΤΘ ΘΟΙΏΠΊΟῊ [Ὀττὴ δέζυγος, ον.--- ΕἼἸοΙα δίς ἀηὰ 

ζεύγνυμι. 
Κρῖ, δ66ᾳ8. Βηρ. πϑαξ. ΟἹὁἨ 1η6 Ερὶσ 5ῃογίθυ [ΌΥΠῚ κρῖ, ΤΌΤ 

ἴλνε 196. κριθή, “δαγίεψ." Ιῃ βοῖὴθ ψογάβ, οὐ ψΈΪΟἢ κρῖ 15 018, 

{Π6 οά Ἐρὶς Ιδῃσαασα 5 ἃ ΠΘΌΪΘΥ ποι παίνθ ἀπὰ δοσυβαίίνο 46- 
τἰνϑὰ ἱτητηθάϊαϊοὶν ἔγοότὴ 186 γϑυθα] τοοῖ, [ῃ6 ΓΌΠΘΥ Τοστη5 οὗ νυ ϊο ἢ 
Ὑγ6ΓΘ ἰῃ σοϊηίηοη 056. (ΟΟΙΏΡΑΥΘ Οἰοσϑατῳ οὐ ὉΟῸΚ ἱ., 426. 

᾿Ἐρεπτόμενοι, ΠΟΙ. Ρ]ΌΤ. Τηᾶ56. ΡΥΘ65. Ραγΐ. ΟΥ̓ 1Π6 τη 416 ἀθροπεπὶ 
ἐρέπτομαι, “ἰο εαἱ,᾽) ““1ο [εεα τον." θα ΟΠΪΥ ἴῃ {Π6 ργδϑβθηΐ ἂπὰ 
ἱτηροτίθοῖ. ΗΟΙΏΘΥ ΟΠ]Υ͂ ΘΙΏΡΙΟΥΒ {Π6 ργθβϑηΐ ρα Οἱ} ]6.---ἀκίη ἴο 
ἐρείπω, ατιἀ, ρΡαΥΠᾶρ5, ἴο ὡρπάζω, γαρῖο, σαγρο, ἀπ 106 ἘΠ  Βἢ “ ἐὰ 

ογ0},᾿" [66 ἃ σΥθθα !!γ. 
, λύρας, δρδουδβ. Ρ]0Γ. οὗὁὨ ὄλυρα, ας, ἣ, ὈΞΌΆΔΙΥ ΘιρΙογϑά ἴῃ 186 ῥα. 

τὰ], ὄλυραι, ὧν, “ σοτη.᾽" (Οοπβαϊ ποίθ.)---Ασοογάϊηρσ ἰο Βυζίπηαπη 

(εχιϊ., 8. Ὁ. οὐλαΐ, 8), ἴὲ 15 ἀκίη ἴἰο ὀλή, οὐλαΐ, ““σοᾶτδε δατίεψ,᾽" ὅτε. 

Αἰχμητά, ποτῃ. βίηρ. οἵ αἰχμητᾶ, σθη. ἅς, ὁ, ἘΡΙ6 δηὰ 25)0116 
ῸΥ αἰχμητής, οὔ, ὁ, ““α δρεαγπιατι,᾽" ““α ἸυαΥΤΊΟΥ.᾽ -- ἘΥΟΠῚ 

αἰχμή, “ἃ 5ρεαν.᾽" ' 
Ἐπέτελλε, 8 5ίηρ. ἱτηρουῖ. ἱπᾶ. δοῖ. οὔ ἐπιτέλλω, “ἐο εὐ)» 

ἴανα, 108...  κοἶάαε, ἐκινεῖσι" Ἐ ἀοὲ,  ἐπέτειϊλα.--- τοῖα ἐπί δηδ 
τέλλω, »υἱ ἢ Τασατά ἴο νηΐοῖι σοηβ]: ΟἸοσδατῳ οα θΟΟΙ ἵ., 25. 

Ποιητοῖσιν, Ἐξ δηὰ Ιοπὶο ῸΓ ποιητοῖς, ἀδΐ. ΡΙΌΓ. τηᾶ56. οὗ ποίη: 

τύς͵, ἤ, ὄν, ““πιαάε,᾽" "“ τοοῖ-διιϊ.᾽"---ΕὙΟΙῚ ποιέω. 

ΕΣ ᾿Εμδεθδαῶτα, ἘΡὶο Βγποοραίθα ἴοτια ἔῸΥ ἐμδεδηκότα, ἀοουβ. 
᾿ βίησ. πηᾶβο. ρϑυΐ. ραγί. δοῖ. οὗἉ ἐμδαίνω, ““ ἐο τιοιιπὶ :᾽" ζαϊ. 

ἐμδήσομαι : Ροτῇ. ἐμδέδηκα : γοτί. Ρατί. ἐμδεδηκώς, Ἐρὶς ἀπὰ 5γπ00- 
. Τιτ 

1μ1νῈ 198. 

Ζμνε 197. 



“10 ᾿ ΠΟΜΕΕΙΟ ΘΙΟΞΒΑΒῪ. 

᾿ Βοοῖ ὃ. Ζάπε 199-208. 
Ραίθὰ οΐπι ἐμδεδώς. Οὐμηραῖθ Οἰοδδατῳ ὁπ ὈΠΟᾺ 1Ϊ., 194, “. Ὁ 
ϑεθάασι. Ἀ 

᾿Αρχεύειν, ῬΥ65. ἰηΐ, δορί. οἵ ἀρχεύω, ““ἐο ἰεαά,᾽" ““ἐο σοπι:- 

πιαπά." Ἐρὶο σο]]δίθσαὶ ἔοτιῃ οἵ ἄρχω. 

Πιθόμην,- Ἐρὶς δηᾶ Ιοηϊς [ῸΥ ἐπιθόμην, Ὁ 01. ἱπά. τηϊὰ. οἱ 

πείθω, ὅτε. δὲ 

Φειδόμενος, ποτη. βίηρσ. τηᾶ56. ΡΓ65. Ρᾶτί. Οὗ 186 τα 416 ἀ6- 

Ροπϑηΐ φείδομαι, ““ ἐο 5}Ρᾶτε :᾽" [αἴ. φείσομαι ; ἸαΐθαΥ, 8150, φει- 

δήσομαι, Ἑρὶς πεφιδήσομαι. Ἐρὶδο ταἀπρ]οαῖθα 2. ΔΟΥ. πεφιδόμην, 
ΏΘη66 {η6 ΗοπΊΘτΙΟ ᾿ηἢηϊἴν6 πεφιδέσθαι, ορῖ. πεφιδοίμην, πεφίδοιτο, 
Ὀθ5ι 465 νυνῃίοῃ, ΠΟ ΥΘΥ, Π6 0568 [Π6 1 ΔΟΥ. φείσαιτο.----ΕἼΌΤΩ ἃ τοοῖ 

φιδ-, ὙΥὨΪΟῊ 150 ἈΡΡΘδΥΒ ἴῃ 1Π6 Ταἴϊη ἥηπάο, αθὰ ϑδηβοσιξ ῥλτά, (Π6 

ἰάθα ἱπνοϊνθᾶ Ὀθῖπρ ἱμαὶ οὗ βεραταίϊοπ ἤτοπι, αὐδίαϊπὶηρ ἔτοπι, ἄχο. 
(Βεηίεν, Ῥγωτξείϊεα., 1ϊ., Ῥ. 109. --- οέὶ, Ἐϊψπιοὶ. Εοτϑδεῖ., 1., 945.) 

᾿ Φορθης, 86ῃ. 5ἴηρ. οὗ φορδή, ἧς, ἡ, “ 7οοά,᾽" ““ Ῥγονεπάετ."--- ΕἼοτη 
ὀέρθω, “ἰο {εεὰ." 

Εἰλομένων, σθῃ. ΡΙΌΓ. ΡΓ65. Ρᾶτί. Ρ458. οὗὨ εζξλω (4150 εἴλλω, 

. ἔσκε 308. Ὀυΐϊ ΤΟΙ [ΓΘαΌΘΗΠΥ εἰλέω, Ατοὶς εἱλέω). Βδαάϊοδὶ βισηῖϊ- 

βοαίϊοη, ““ἐο τοῖϊ ΟΥ̓ ἐιοϊδὲ {σὴ ἢ; ΘΠΟΘΒΘ “ἐο ργέβ5 ματὰ ΟΥ̓ οἷοξε,᾽" 

6. δ., οἵ ἃ ΜΑΥΤΙΟΥ ΏΟ ΡΥΘ5565 106 ΘΩΘΙΩΥ͂ ΟἸ056 ; ἴΠ6ῃ “10 ἤοτος ἰο- 
φείλεν," πὰ {Π8 ““ ἐο σοορ, δίοεξ τ}, οτοισά ἱορσείμετ,᾽" ὅχο. : ζαΐ. εἰλή- 
σω. Οὔδβοτνθ {παΐ ΗΟΤΏΘΥ, ἰπ 1Π8 αοέϊσε, ἢ85 ΟἿΪῪ εἰλέω, παν Υ εἴλω, 

δᾶ ἰῃαΐῦ ἢ6 ὈΥπὶβ {πΠ6 ἢγβί δογὶβί, δῃα 5ΟΠ16 οἴου ρδᾶσζίβ, ἔγοτηῃ (ἢ 6 

ΒΙΤΏΡΙΘ βίθιω οὐ γοοΐ ελ- : Π05, 1 800. ἔλσα : Ρατῇ. ρ458. ἔελμαι, ἕα 

(Βιμέξπιαπη, ἵἱτγορ. Ῥετὺβ, Ρ. 88, εἄ. Ετδλίακε.) 

"Εδμεναι. Οὐοπβυϊὶ Οἰοββατ οα ὈΟΟΚ ἴγν., 945. 

Αόδην, ρῬορδίϊο, ἀηἃ Θβρθοίδ!}ν Ερὶς, ἴοτ ἄδην, δᾶν., ““ἐο οπε᾿5 ΜΙ," 

“ξηροὶ, “10 βαιϊεῖν." --ΑΚίη 1ο ἀδέω, ““ ἐο δαίἰαέε.᾽" 
Πίσυνος, ποΙῃ. βίη. τηᾶ56. οὗ πίσυνος, ἡ, ον, “ τεῖϊγπρ᾽ οπ,᾿ 

“ἐἐγιιδίϊηρ ἰο." --ἜἼοΙα πεῖσα, “ ῬεγδιιαξΊ οΉ,᾽" “ οδεάίετιεε ;" 

ἃ πᾷ {15 ἴγοπὶ πείθω. 

᾿Ονήσειν, ζαΐϊ. πῇ. δοῖ. οὗ ὀνένημι, “ἰο αἰά,᾽" ““ἰο γγοῦε οὗ ξετγυῖσε :" 
ζαϊ. ὀνήσω.--- δα υρ! σα ἔτοπι ἃ τοοΐ ΟΝ-, συ] ἀρρθᾶτβ ἰπ (86 

ἀοτγί ναί ἴθ η565 ἃ πᾶ [ὉΤΙΏ8. 

Δοιοῖσιν, Ἐρὶο δηἀ Ιοπὶο ἴογ δοιοῖς, ἀαΐ. ΡΙΌΓ. οὗ δοιοΐ, αἴ, ἄ, 

ἵνα 506. ς ἐισο." Ἐφαυϊναϊθηΐ ἴο δύο. ΤῊΘ 5ΞΙΠσΌΪΑΓΥ δοιός, Π1Κ6 δὲσ- 

σός, “ ἐισοζοϊ,᾽" “" ἀοιιδὶ.. ὙΤΠ6 ἀμ] δοιώ 15 ᾿πά ΘΟ! Π 8016 ἰῃ ΗἩΟΓΊΘΤ. 

Οὐοτηραγθ Οἰοβϑατῃ οη ὈΟΟΚ ἰγ., 7, 8. Ὁ. δοιαί. 
᾿Ατρεκές, σου. βίησ. πϑαΐ. οὗ ἀτρεκής, ἕς, “ Ξἰγίοιϊ ἱταε," 
ἐἐ χραὶ.".--ΕἼο Πα ἃ τοοῖ τρεκ (ἢ νυ οἢ ΒΘΏΓΘΥ σΟΓΊΡΑΓΘ8 

1ῃ6 Θ'δηβοσὶξ ἑαγζα, “ ἀοιιδ1᾽). ἀπὰ 1π6 ποσαῖϊνα ργθῆχ. (εγζείϊεσ 

κι. 674. 

χανε 200. 

πνε 201. 

[χνὲ 202. 

[ἀνε 905. 

1τνε 208. 



ἨΌΜΕΒΙΟ ΘΟ ΟΒΒΑΚΥ͂ Ἴ1 

Βοος δ. 1ῖνε 208--,φῷ, 

Ἕσοσευα, 1 5Β'ῃᾳ. 1 ἃοΥ. ἰηἀ. δοί. οἵ σεύω, " ἐὸ 2. ἐπ φιιῖοκ πιοίίον,, 
“ὁ ἀγῖυς,᾽)") “το οακιδὲ ἰο ἤοιν,"" ἄο. [Ιῃ 16 δισιηθηϊθα ἴθ η8685 [ἰ 6 σ 

ἰθ ἀουθ]δὰ : 85 ἱπηρθγί. ἔσσευον : μᾶ55. ἃηἀ τπηϊά. ἐσσευόμην : 1 δοΥ. δοῖ. 

ἔσσευα - τηϊά. ἐσσευάμην. Βυῖ ἴῃ ἩοϊηοΥ οἤθη, 480, νυἱπουΐ δὺς- 

τηθηΐ ; 88, σεῦα, σεῦε, σεύατο, ζο. ΟΟΙΏρΑΓΘ Οἰοϑϑατῳ οα ὈΟΟΚ ἰἰ., 160 

Ἤχειρα, 1 5ἷηξ. 1 Δ0Υ. ἱπά. δοῖ. οἵ ἐγείρω, “" ἰο αγοιι8ε,᾽" ἄζο. 
Πασσάλου, 56ῃ. 5ἰηρ. οὗ πάσσαλος, ου, ὁ (Αἰϊὶς πάτταλος) 

“α γερ.΄π--Ακίη ἴο πήγνυωμι, παγῆναι. Οοιηρᾶτθα ἴδ 6 1,ἀτῖν 
Ῥεδϑδιιίμς, ραχηίι5, ἀηὰ ραΐι5. 

Ὕψερεφές, δου. δίηρ. ποῖ. οἵ ὑψερεφής, ἔς, “ λἀίφῃ- 

ἴμνε 318. ροίεά.» (Οοπϑυϊὲ ποίθ.}-- ΕἼοα ὕψε, “ ᾿ἠφὰ,᾽ " οκ ἀφ," 
δα ἐρέφω, “"ἰο τοοῦ οὐετγ." 

Τάμοι, 8 5ίηρ. 2 80Υ. ορῖ. δοῖ. οὗ τέμνω, ““ἰο εμέ :᾽ Γαΐ. 

ὭπΒΗ. τεμῶ : 2 8ΟΥ. ἔταμον, ἸαΐοΥ ἔτεμον.---1 ,ΘησίμΘηθα ἔτγοιῃ ἃ 
τοού ΤΕῈΜ-, ΤΑΥ-. : 

᾿Αλλότριος, ποπη. δἰηρ. ἤηᾶ50. οἵἉ ἀλλότριος, α, ον, “ οΓ οἵ δεϊοηρὶπρ 

ἰο αποίλιεγ,᾽" “οὕ Πογεῖστι τασε," “" Ποτεῖρη," ἄς. Απβυγθγίηρ ἴο 16 
1,αἰἱπ αἰϊοηιι5.--- Ύοπὶ ἄλλος. 

Διακλάσσας, ΠΟΙ. 5[η6. Τη856. 1 ΔΟΥ. ρατί. δοΐ. Ερίο δηὰ 

ἴανε 3160. Ιοηἷὶς ἴοσ διακλάσας, ἴτοτη διακλάω, “ἐο ὅτεαζ ἵπ ἐισαΐπ,᾽ 

τ10 ὄγεαϊ ἴπ ρίεσεϑ : [υἴ. ἄσω : 1 δογ. διέκλᾶσα, ἘΡὶΘα ἀηὰ Ιοηΐο διέ- 
κλασσα.---- Το διά πὰ κλάω, “ἰο ὑτεαζ." β 

Νώ, δοουβ. ἀσδ] οἵ ἐγώ, “1,᾽ ἀηὰ βιοτίθηδα ἔτγομῃ νῶϊ. 

ἴανε 3219. θυβοῦνθ (πᾶὲ νώ, [Ὡ6 5ῃουίθυ Αἰτίς ἕοστη, [8 Βθγθ Ἰουπὰ 
Θνϑη ἴῃ ΗοπΊθυ. [Ε 18 ΘΥΓΟΠΘΟὺΒ ἴο Ψ ΤΙ 6 νῷ ΟΥὙ νῶ. [Ιη νῶξ, νώ, νγ6 

ἴᾶΥΘ [ῃ6 5816 ῬΥΟΠΟΙΏΪη4] τοοΐ 85 ἴῃ 106 1,αἰΐη πος, [Δ] δη ποὶ, 

ΕὙΘΠΟΝ ποῖι8, ο. ΒΟΡΡ δηὰ Βϑηΐδυ σοιηραγθ 1ῃ6 ϑ'δηβογὶξ ἀ0.8] παιι. 

Ἔντεσι, ἀαῖ. ΡΙαγ. οὗ ἔντος, εος, τό, ΟΥ, ΤΏΟΓΘ ΘΟΥΤΘΟΙΥ͂ 

[᾿νε 920. ἔντεα, ων, τά, ““ατπι8." ΟὈΙΏΡΑΥΘ ΟἸἰοϑϑατῳ οα ὈΟῸΚ [Π|. 

3399. ΤῊΘ βίηροϊαγ, ἔντος, ΟΟΟῸΓΒ ΟἸΪΥ ἴῃ ΑΥΟΒΠΟΟ 5, 8, 2. 

Ι1κνῈ 221. ᾿Επιδήσεο. Οοηδβυὶῖ Οἰοδϑατῳ οἡ 1ἰπ6 109, 5. τ. καταδήσεο. 

Κραιπνά, ἀφοῦ. ΡΙΌγ. πϑαΐ., ἰάΚθὴ δάνθυθία!!ν, οὗ κραιπ- 
ἴανε 393. νός, ἤ, όν, “ ταρϊά,᾿" ἸΘΠΟΘ κραιπνά, “ ταριάϊψ." ῬΥΟΡΘΓΙΙΥ, 

τ 5παίοἠϊηρ αισαν,᾽" “ἐεατίηρ," “τιδλίπρ." ΤῊΘ ΠΊΟΥΘ υ808] δάνθυῦ- 
181 ΤΌΓΠι 8 κραιπνῶς.--- ΥΟ ἃ τοοῖ ὡρπ-, 88 δρρθατίηρ ἱπ ἁρπ-ἄάζω. 

Οοιηράζγθ {Π6 [νατίη ςαΓΡο, ταρῖο. 

Διωκέμεν, Ἐρίς, Ποτῖο, ἀπὰ ΖΕ ΟΙο ἴῸΥ διώκειν. ἘΥθδὲ {ΌΥπι δὲ- 

ὠκέμεναι. 

Φέθεσθαι, ρτ65. ἰπΐ. οὗἩἨ 1π6 ροϑίϊς ἀθροπθϑιΐ φέδομαι, ἃ5θἃ ΟΠΙΥ ἴῃ 
[Π6 ργϑβθηΐ δπὰ ἱτηρογίθοϊ, ἀπά δαυϊναὶθηΐ ἴ0 φοδέομαι, “ἰο δὲ δεατεά,᾽"" 

ει 9 [ραγ,) πὰ ἤ8ποθ “ἐο ἢεε." ΟΌὈΒΘΓνΘ {πὶ φέδομαι 18 Βί ΓΙΟΥ͂ τῃ 6 

1κνε 209. 



ΠΩ ΒΗΟΜΕΒΙΟ ΘΟΙΠΟΞΒΑΒῪ 

Βοος 8. 1ἴπὸ 234-.-.236. 

τοοΐ οἵ φόθος, φοθέω, ζτο., ἃ5 φέρω οἵ φόρος, φορέω, ἀπ λέγω οἵ λόγος͵ 
το. 

Σαώσετον, 8 ἀυ8], Γαΐ. ἰηάϊο. δοί. οὗ σαόω, ““ἰο δασυε,᾽" “10 
ἴχνε 224. ἧς ἀπε τὰ γέ ς Ἶ 

ΘαΥΤῊ 8606: [αϊ. σάωσω : 1 ἃ01. ἐσαώσα. ΤῊΒΘ ργββθηΐ 15 
ἢοΐ ουπά ἰπ Ηοιηθυ, δχοθρί ἴῃ 1η6 οοπίγασίβα ἔΌΥΠ σώω.----ἘἼ Ια 

σάσχ, σῶς; “ ςαε.᾽} 

Μάστιγα, Δοο08. Βίηρ. οὗ μάστιξ, ἴγος, ἡ, ““α εὐ], ““α 

ἵκνε 2326. ἰα5}.,,) ΤΩΟΒΌΥ ΤῸΥ αὐ νη ΠΟΥΒ68.--- ΕἸΟΙῚ μάω, μάσσω, “ ἐο 

ἐοιεὴι,," ““ἰο εἰτίκο.᾽" 

Σιγαλόεντα, ΔΟΟΌΒ. ΡΙατ. πθϑαΐ. οἵ σιγαλόεις, ἄερσαι όεν, “ ὀτγῖρἠὶ." 

Οοπβαϊξ ποΐθ. 

Δέδεξο, Ὦ βίηρ. ροσί, ρου. οὗ δέχομαι, ““ ἐο ἐα}6,᾽)) ““ἐο τε- 

οεῖυε -᾽" αἴ. δέξομαι : ρατί. δέδεγμαι. 

Τεώ, ἀοουβ. ἀ0.8]. Τη850. οὗ τεός, ἥ, ὄν, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοπἰὸ ἴον 

σός, σή, σόν, “{λν,᾿" “ἐλῖπε." ΟὈΟἸΏΡΑΓΘ 1Π|6 1 αἰίη ἔμμι. 

Ἡνιόχῳ, ἀαΐ. 5Βἰηρ. οὗ ἡνίοχος, ουὅ, ὁ, ““α οἠατγίοίεεγ,᾽" “ἃ 

ἀγῖσεν." ΤΤιίογαΥ, “ἃ τεϊπ-Ποϊάεν."--- ΕἼ ἡνία, “ἐλε 

τεῖη8,᾽ ἀπά ἔχω, ““ἐο ἠοϊά." 

Εἰωθότι, ἀαϊ. βίηρσ. τηᾶ50. οὗ εἰωθώς, ῷ γΡοτί. ρΡατί. δοΐῖ. οσοῃδίτποίθα 

ὕροη δηᾶ δβϑίσῃθα ἴο [ῃη6 Ερὶς ἔθω, ““ ἐο δὲ αροιιδίοπισα,᾽ “ ἰο δὲ ττοηιί."" 

ΤῊ ργθβθηΐ ΟΟΟΌΥΒ ΟΠΙΥ͂ ἴπΠ 1886 ΡΥ ]ΟΙρΙ6 ἔθων, ἰῃ 11., 1Χ., 8860, ἀπά 

χνὶ., 200. ΤῊ ρογίθοϊς εἴωθα 15 υβ6α 8ἃ8 ἃ ργββθηῖ, “" 1 τι ἀδοιι5- 

ἐοπιεά,") Ὀὰῦ 1Π68 ρΡδγΓΟΙΡ]6 εἰωθώς 5ῖδπα5. ΔΟΒΟΙΥΘΙΥ, “ ἀσειιδίοπιεά,᾽" 

“ἐ ριιϑίοπιατγ." ΟΌὈΒΘΓΙΥ͂Θ, ΠΠΟΥΘΟΥΘΥ, ὑμαΐ εἴωθα 15 5.ὙΠ Ὁ] [16 Αἰτῖς 

ἴογτη, πὰ ἔωθα [ῃ8 Ιοηϊο, θὰΐ ἐμαὶ ἩΟΓΊΘΥ 0865 Ὀοίἢ. - 

Οἴσετον, ἃ ἀμ], ἔαϊΐ, ᾿πᾶ]ο. δοῖ. οἵ φέρω, ““ἰο ὅεατ :᾽ ζαὶ 

οἴσω, κο. 

Ματήσετον, 3. ἀ08], Γαΐ. ᾿πάϊς. δοΐ. οἵ ματάω, “ἐο δὲ 1άϊε," 

“ἐ ἐρ ἰοϊξογ.,᾽) “ἰο ΠΡ ῸΥ,᾽) “ἐο τείατά οπε᾿5 85ρεεὰ ς᾽ [υἱ. ἥσω. 

--Οκίῃη ἴο μάτην, “τη ναῖη,᾽" “ ταϊψ," ἀῃὰ μάταιος, “ τάϊ6.᾽" 

᾿Εκφερέμεν, Ἐρὶο, οτος, ἀηὰ ΖΕ ο]1ς ἴοσ ἐκφέρειν. ἘΑΥΠΘβί 
ζακα, 391. ἔοτιη, ἐκφερέ, ᾿ ρέμεναι. 

Ποθέοντε, ποπ,. ἀμ], ῬΥ68. ρασί. δοΐ. οἵ ποθέω, “ἰο ἰοηρ' ζ0Υ,"" “10 

ἀδδῖγε ιὐΠαὲ 16 αὐδεηπὲ,") ὮΘΏΘΘ “ ἐο ηιὶδ85 :᾽ [υἴ. ἥσω : 1 δ0Υ. ἐπόθεσα, ἴῃ 

Ατἴτσ αϑια}ν ἐπόθησα.----ΕἼΟΙα πόθος, “ α ἰοπρίπρ." 
᾿Ἐλάσσῃ, ἙΡίο ἀπά Ιοῃὶο Ὁ ἐλάσῃ, 8 5'ηρ. 1 8ΟΥ. ἈΡΗ͂Ν 

δοῖ, οὗ ἐλαύνω, ““ἐο ἀγῖνε,᾽" ““ἰο αἀγῖυα αἰσαν :᾽" Ἃ[αϊ. ἐλάσω : 

1 8Δ0Υ. ἤλασα. ΟὈΟΙΏΡΑΙΘ ΟἸοδβατῃ Οἡ ὈΟΟΚ ἱ., δ75, 8. υ. ἐλαύνετον. 

Μώνυχας, δοου8. ρΡ]αγ. οὗ μῶνυξ, υχος, ““αοἰξὰ ἃ δεἴπρίε ποοί," 1. 6.» 

“ἐ βοἰϊά, ιἱποϊσυεη ᾿οοί." Ἐαϊνα]θπί ἴο {Π6 1,δζϊη βοίρεβ. ΑἸ δρίτμϑὶ 
ΩΓ Π6 ΓΌΓΒΘ, νοῦν (ΓΘ ΘΠΕΥ οσοιτίηρ πὶ {π6 ΠΙαά, πὰ δα ὁποο ἴῃ 

[πνεὲ 228. 

[ἀνε 290. 

Τανε 331. 

11νε 292. 

Ιχνε 299. 

ἔνε 296. 



ἨΟΜΒΕΙΟ ΟΙΟΒΒΑΚΥ. ΤΊ3 

Βοοζς ὅδ. 1ήπε 331-256. 

106 Οὐγββϑυύ. ΕἸΓΠΘΥ Βῃογίθηθα ῸΥ μονόνυξ, {τι τῇῬ μόνος δὰ ὄνυξ, 
“α λοοί,," οΥ ἴτοιῃ [8 τοοί μέ-α νυ ἢ ὄνυξ. 

ΤΕ, ὉΥ ΔροΟβίγορ!}θ ΤῸΓ τεά, ἃἀπὰ (ἢ:5 Ερίς δπὰ Ἰοηὶς ἴοι 
ἴαμα 337. νά. Οὐτραγθ Οἰ σβατῃ ὁ ᾿ἰη6 230, “5. υ. τεώ. 

᾿Επιόντα, Δ0ο08. Βίηρ. Πη856. ΡΓΘ65. Ρᾶγξ. ΟὗὨ ἔπειμε, ““ ἐο σοπιε 0." 

Δεϑέξομαι, 1 βίης, 8 [υΐϊ. οὗ δέχομαι, “ἰο τεςεῖυε,᾽" ὅκα. 
᾿Εμμεμαῶτε, ποιῃ. ἀμ] οὗ ἐμμεμαώς. ΟΟΙΏρΑΓΘ Οἰοοβατῳ οα 
εἶπ 199. 

Κεχαρισμένε, νοΟ. 5ἷηρ. οὗ κεχαρισμένος, ἡ, ον, “ ἀεατ,᾽" 
““ρἰεαδίηρ," ὅσο. ροσῇ. ρᾶτί. οὔ 16 ἀθροπθηΐ χαρίζομαι, 

“10 δα ΟΥ̓ ἀο δοπιείλίηρ ἀρτεεαῤίε ἴο ἃ ῬΘΥΒΟΙ,᾽) “"ἐο δήοιο ἀἰπάπεϑ," 
““ἐο οὐϊέρε,᾽" ἄκο. : [αϊ. χαρίσομαι : Αἰίὶς χαριοῦμαι.----ἘΊΟΠ. χάρις. 

Ὁρόω, Ἐρὶο Ιδησίῃθπθα ἔοστα [ῸΓ ὁρῶ, 1 βίηρσ. ΡΓ68. ἱπάϊο 

ἴμικα 344. οι. οἵ ὁράω, ὁρῶ, "10 8ε6,᾽ ὅζο. Αὐὲ 
"Ανόρε, ἀσοι15. ἀυ8] οἵ ἀνήρ, το. 

Ἶνα, 6005. βίην. οἵὨ ἔς, ἐνός, ἡ, “ δἰγεηρίλ." Οτὶρίπαι!ν ἴὰ 

δὰ 1η6 ἀϊσατητηᾶ Εΐς, ἃ5 ἰῃ 1, ἴῃ υἱδ, ἀπὰ 50 ΡγΟῦΌΔΟΙΥ ἴδ 

5 ακίη ἴο βέος ἀῃὰ υἱδέγε; 4130 ἴο ἶνις πὰ ἐσχύς. 

᾿Απέλεθρον, δοοιι5. βίηρ. ἔδιη. οὗ ἀπέλεθρος, ον, “ ἱπιπιεαδεγαῦίε.᾽" 
-- Ἴτοῖῃ ἀ, ρτῖο., ἀῃὰ πέλεθρον, Ἰδηστῃθποά ροορίΐϊο ἔογτη ΤῸ πλέθ- 
ρον, ἃ πιέεαϑιιγ οὗ ἰαπά, Ὀδϊῃσ 100 ατϑεκ, οὐ 101 Ἐπρ]βὲ ἴδοῖ, ἀπὰ 

116 βίχτῃ ρατί οἵ ἃ βίδαϊαμγη. 

᾿Ἐκγεγάμεν, Ἐρὶς ᾿πῆπ. οὗ ἐκγέγαα, ἴῃ68 ρΡοθίϊς ροτίδεϊ οὗ 
[1[1νῈ 348... 

ἐκγίγνομαι, ἴοΥ ἐκγέγονα. ᾿ 

Τὰν 2349. Χαζώμεθα. Οοηδοϊ Οἰοββατῳ οἡ 11Π6 84, 5. ν. χαζώμεσθα. 
Φόθδονδε, "" [εατισατά ;)) 1ἴῃ:6 ΔΟσΌΒΑΙΓΙΥΘ ΒΠΡΌΪΔΥ οἵ φόδος, 

στ 16 50 ΕἾΧ δε ἀρροηάθα, ἀπά ἀδποιίηρ τηοϊΐοη ἰονγατγά. 

Οοηβοὶὶ Εχουτδιιδν., Ρ. 427. 

Πεισέμεν, Ἐρὶς, Ποτῖςο, ἃπᾷὰ ΖΕ ο]Ϊο ἴῸΥ πείσειν, Γαΐ. ᾿πῇ, δαί. οὗ πείθω, 

“εἐρ ρεγδιιαίε." ἘΞ Αυ]θϑὶ [ὈΥΠΊ, πεισέμεναι. 

Γενναῖον, ΠΟΙη. 5ἴης. πραΐ. οὗ γενναῖος, α, ον, “ διείαδῖε ἰο 

πε 5 δίτιῃ ΟΥ̓ ἀεϑοεηὶ,᾽"" “ δεβειῖπρ οπδ᾽ 5 ἱϊπεαρε.""--- τοῖα 
γέννα, ῬΟΘΙΪΟ [ῸΓ γένος, “ δὲ. ἡ, “Ππεαρσε.᾽" 

᾽᾿Αλυσκάζοντι, ἀαϊ. Βῖπρ. τηᾶ50. ΡΓ68. ρᾶτί. δοῖ. οὗ ἀλυσκάζω, “ἰο ἔεε 
οπι," “1ο βλμη," “ἰο δκιιῖᾷ :᾽ Ταΐ. σω. Βιγθησίῃθηθα (ὉΥΠῚ ΤῸΥ 

ἀλύσκω, αὐτιὰ (Πϊ5 ἰαδὲ ἀκίη ἴο ἀλεύομαι, ἄο. ᾿ 
"Ὄκνείω, Ερία ἀπά Ιοηὶς [Ὁ ὀκνέω, 1 5Βίηφ. μΓΕ5. ἱπά, δαί. 

ἵνα 355. οἵ ὀκνέω, "1ο δὲ ἰοίὴ,᾽" ““ἰο ἰαττῳ,," “το ἀείαψ:7ὔ ἴαξ. ἥσω. 

- «Ετοπι ὄκνος, “ ἃ ἰαττηῖνς,," “ἃ ἀεῖαψ.᾽" 
᾿ Τρεῖν, ΡΓ68. ᾿ηΓ. δαί. οἵ τρέω, ““ἐο ἐγεπιδίε,)) “Ἰο ὃς αἰταϊὰ :" 

ἵινε 250. τς, τρέσω: 1 80γ. ἔτρεσα. ΤῊ Ἠοιποτῖς ροθεῖο ργθβθηὶ 
Τα τ 

[ἀνε 340. 

1ἱνεῈ 343. 

1νε 345. 

[χνε 252. 

Ι“νε 253. 



774 ΗΠΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΞΒΑΕΥ 

Βοος 8. 1ῖπε 358-22 7ι. 

ἰ8 τρείω. 'ΤῊΪΒ γϑυῦ 15 ΠΕΥΘΥ σοπίγαοϊθα δχοθρί νῆθη {Π6 σοπίτγϑο- 

το 15 ἰπΐο εἰ. ΟὈΙΏραΓΘ ἴῃ6 ϑδηβογιὶΐ ἐγαβ, “10 6 87.᾽ 

᾿ Φύγῃσιν, Ἐξρὶο πὰ Ιοηΐο ἔῸΓ φύγῃ, ὃ Βίηρ. 2 80Γ. 500]. δοί, 

οἵ φεύγω, “ἰο ἢιεε.  Οὐπηρᾶτα Οἰοββατῳ ΟἹ. ὈΟΟΚΊ., 179. 

Πολύθουλος, ποιῃ. 5ίηρ. ἔδιη. οὗ πολύδουλος, ον, ““τιοὴ ἐπ 

ἴανε 300. σοιπϑοίϊη,᾽" “ ἀσερ-οομπδεῖῖηρ." -- ΕἼὙΟΙῚ πολύς ἃπὰ βουλή, 

“ ρομπϑεῖ,,") “ αἀοῖοσε."" 

Ἐρυκακέειν, ἘΡΙΟ δπά Ιοπὶς [ΟΥ̓ ἐρυκάκειν, 2 ΔΟΥ. Ἰηΐ. δεῖ. 
οὗ ἐρύκω, “ἐο κεερ δαοῖ;,"") “ἰο ἀείαϊη," ὅσ. : [αἴ. ἐρύξω : 1 

ΔΟΥ. ἤρυξα : Ὦ ΔογΥ. ἠρύκακον.---Ί Τὴ ἐρύω. 
Ἄντυγος, Βθῆῃ. 5ἰηξ. οἵ ἄντυξ, υγος, ἧ, 5: ΓΠΘΕΥ, “ἀπ τοιπάεά οΥ 

εἰγυεά ὈΟΑΥ,᾽ ἀηὰ 80, “ ἐλε τῖπι οὔ κε τοιιπιὰ 5}1614,᾽" “ἐλε ταῖΐ ΟΥ̓ ἀρὰ 

τίπι οὗ α ἐἰατῖοι." ΟὐΟηβ]ΐ ποίθ. 
Ἐλάσαι, 1 δογ. ἰηΐ. δοῖ. οὗ ἐλαύνω, ““ἐο ἀτῖνε :᾽ [αἷ. ἐλάσω : 

1 δΔοΥ. ἤλασα. 

τἀ ὅς. ενοῖεν δβῃ. ἘΒΕῚ οἵὔἵ Ὑ ΣΙ ἧς, ἡ, Ἐριο δᾶ Ιοηὶο ἴου γενεά, 

ἄς, ἧ, “'α τασε,᾽)" ““α ὀτεεά.""--- ΕἼοτὴ γένος. 

Τρωΐ, ἀαΐ. 5βἴησ. οἵ Τρώς, Τρωός, ὃ, "““ ΤτοΞ,᾽ Β0η οὗ ΕΤΙΟὨΓΠΟΙΪῈ5, 

δηἀ σταηάβοῃ οἵ θαγάδηιβ. Οοηβαὶ ποίθ. 

Δῶλ᾽, ἴοΥ δῶκε, ἀπ 115 ἘΡΙ᾿ δπὰ Ιοηΐο ΤῸΥ ἔδωκε, 3 βίηρσ. 

1 ΔΟΥ. ἱπά. δοῖ. οἵ δίδωμι. 
Γανυμήδεος, 56ῃ. 5βίησ. οὗ Γανυμήδης, εος (ΑἸΙς ους), ὁ, ἀοσυαῖνθ 

εα ἃπά ην, “ Οαηψηιεάε,᾽" Β0η οὗ ΤΊΟΒ, ἂἃπὰ στϑαΐ σταηάβοῃ οὗ θατγάδ- 

π8. Οὐοηβυ ποίθ. 

Ἠῶ, δοουβ. 5Βίηρ, οὗ ἠώς, σεη. ἠόος, οοπίγαοϊοα ἠοῦς, χο.. 

“δε πιογπῖηρ." ΟὈΙΏΡΔΙΘ ΟἸοββατῳ οἡ ὈΟΟΚ ]., 477. 
Ἔκλεψεν, 8 δίηρ. 1 8Δ0Γ. ἱπά. δοί. οἵ κλέπτω, ““ἐο δἰεαὶ,᾽" 

μάνα 308..ςς κ οδέαϊα ὃν οἰαπάεδεϊπα πιεατιδ 1: [αΐϊ. κλέψω. ΟὈΟΙΏΡΑΤΘ 
Οἰοξβατῃ οὐ ὈΟΟΚ ἱ., 182. 

β Λάθρη, ἘΡΙΞ δηᾶ Ιοηϊΐο ἴογ λάθρα, ἀἄν., “ δεοτείϊψ,.)") ““αὐἰέὶὰ- 
ἴαπε 369. οι ἐμ κποιοίεάρσε οὐ,᾽ ἴῃ ΒΙΘἢ Ια ΘΓ 58η56 ἰΐ 18 οοηβίσυθα 

ἢ 1Π6 σοη ν6, ἃ5 ἴῃ 1Π6 ἰδχί.---ΕἼἸΟΠῚ ἃ τοοῖ πο ΒΘ ἃΡ 
ΡΘδΥ5Β 8150 ἴῃ λανθάνειν, ἔλαθον. 

Ὑποσχών, ποιη. 5[η 5. Ιη456. 9. 801. ρατί. δοΐ. οἵ ὑπέχω, χα. 
Θήλεας, Ἐρῖο ἀηὰ Ἰοηΐο ἴου ϑηλείας, ἀσουβ. ΒΙῸΓ. ἕδη. οὗ ϑῆλυς, εἰα, 

υ, ““{επιαϊε.) ΜΠ ΗΟΠΊΘΥ [ζ ΒΟΠηΘ ΕἸ ΠΠ65 ἈΡΡΘΔΥΒ 8150 ἃ8 δη δά]θο- 
{ἶνα οὗ ἔνγο τδυπηϊπδίϊο 8 ; 85, ϑῆλυς ἐέρση, ϑῆλυς ἐοῦσα, ἄο.--- ΑΚίη 

το ϑάω, ““ἐο δμοκζίε.᾽" 

Γενέθλη, ποτη. βίησ. οὗ γεϑέθλη, ης, ἣν, “α Ῥτορεηψ." 141- 

ΘΙΔΙΠΥ, “ δὲγιλι,᾽) “ ογρτν,," ““δοίτγοε,᾽" ἄχ. 

1κνῈ 271. ᾿Ατίταλλε, 8. 5ίηρ. ᾿τηροτῖ. πὰ. δοῖ. (Ερίς πὰ Ἰοηΐς ἴὸτ 

1χνπ 258. 

ΐ ᾿νε 2θ2. 

[μπὲ 364. 

᾿νε 266. 

[χπνπ 267. 

ἴχνε 570. 



ἨΟΜΈΚΙΟ ΟΙΌΒΒΛΚΥ. ᾿ Ὑν Ε] 

Βοος 58. ἴλης 2171--289. 
ὀτίταλλε) οἵ ἀτιτάλλω; “10 ὀγιηρ ἀρ." “10 Ὑεαν,,"} ὅζο. ; ἷπ 56 Π9ΥΔΙ, 10 

εἰετίδῖ : [αϊ. ἀτιταλῶ: 1 Δ0Γ. ἦτι τηλα.---ΕἾΟπὶ ἀτάλλω, “0 τεατ,᾽" 

ὅζα., δἀπὰ {5 Ἷγτοϊὴ ἀταλός, “τη 6Υ.᾽ 

Φάτνῃ, ἀαΐ. βίην. οἵ φάτνη, ἧς, ἢ, “"α πιαΉ ΡΈΥ,,) “α ετὶδ." ὯΤΠ6 σοιῃ- 

τοη ατϑοκ ότι ννὰβ πάθνη. Νὸὼὸ ἀοιυδὶ ἔγομπι πατέομαι, “το {εεἀ."" 

Μήστωρε, ἀοουδΒ. ἀ08] οὗ μήστωρ, ὡρος, ὁ, “ απ αὐσίδεν,᾽" “ἃ 

εοιπιδεῖογ." (ΟΟῃβυῖ ποΐθ.)---ΕἼΟπὶ μήδομαι, “1ο αὐυῖδε."" 
᾿Αροίμεθα, 1 ΙΓ. 2. ΔΟΓ. ορί. τὰ. οἵ αἴρω. Οὐοτηράγθ Οἰο5- 

δατῳ οἡ |ἰπΠ6 9. 

Καρτερόθυμε, νοα. βίηδ. τηᾶ56. οὗ καρτερόθυμος, ον, “ δίτοη 5- 
ἀεατίε,)) “ σαϊϊαπέ- 5ομ ει." --- ἌοΙὴ καρτερός δὰ ϑυμός. 
᾿Εγχείῃ, ἀαϊ. βίηρ. οἵ ἐγχείη, ης, ἣν, ““α βρεαγν." ---ΕΙἈΑἌτοῖ ἐγ 

χος, “ἃ 8ρεαγ.᾽" 

Τύχωμι, Ἐρὶς [ὉΓ τύχω, 1 5Βἰπρ. 2 ΔΟΥ. 500]. δοῖ. οἵ τυγχάνω, “10 
ἈΠ ὅτο. 

1χνε 272. 

Ιανε 2173. 

ἴαηνε 277. 

Τπνε 279. 

Πταμένῃ, ποΙη. 5Βίησ. ἔδτη. βυποοραίθα 1 δου. ρατί. οὗ 1ῃ8 

τ 4416 ἀδροπθηΐ πέτομαι, “ ἐο ΗΠ :" Γαΐ. πετήσομαι (50 Δ} 
Βιογίθπαα ἴπ Αἰτὶς ργοβθ ἴο πτήσομαι) : 1 δοῦ. ΒΥποοραίθά, ἐπτάμην : 

2 ΔΟΥ͂. ΞΥΠΟΟΡ. ἐπτόμην. 

Ππελάσθη, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοπὶο ἴῸΥ ἐπελάσθη, 8 Βίησ. 1 δΔογ. ἱπά. Ρ485. Οἱ 

πελάζω, “ἰο ὀγίηρ᾽ πεαγ 1 αἴ. πελάσω : 1 ΔΟΥ. δοῖ. ἐπέλᾶσα: 1 ΔΟΥ. 

Ρᾶ55. ἐπελάσθην.----ΕὙΟΠῚ πέλας, “πεατ.᾽" 

Βέδληαι, Ἐρὶα πὰ Ιοηἷς ἴογ: βέδλησαι, ὦ βἰησ. ρΡοτῖ. ἱπά. 

Ρ458. οὗ βάλλω, “ἰο δἰγῖκε,᾽" “ἰο τσοιμγιἃ :᾽") [αῖϊ. βαλῶ : μοτῇ, 

Ρᾶ558. βέδλημαι. 

Κενεῶνα, ρου. Βίησ. οὗ κενεών, ὥνος, ὁ, “ἰἠε λκοϊϊοιο δείισεεπ (δε 

γὶδα απὼ ἰλε ἡιΐρ," ““ἐλὲ βαηπῖ.᾽" ἘΠΒΘΝ ΠΘΥΘ λαγόνες ΟΥ̓ λαπάμρα.---ΕἼΟΙΩ 

κενός, “ επιρίψ.᾽" 
Ἤμόροτες, Ἐρὶο δηὰ ρορίϊο ῸΓ ἥμαρτες, ὦ 5Β'πδ. 2 Δ0γ. ἱπά, 

Τανε 287. ε 5 ἘΣ ἘΣ Σ Ἔ 5 αοῖ. οἵ ἁμαρτάνω, “ἰο πεῖδ5 :᾽ ἴαϊ. ἁμαρτήσομαι (ἁμαρτήσω 
ὉΠΪΥ ἴῃ ΑἸοχαπάγιπθ αὙἼ66Κ): ρϑγῖ. ἡμάρτηκα : 1 80Υ. ἡμάρτησα, ΟΠΙΥ͂ 
1ῃ Ἰαΐθυ ὙΥΥΠΘΥΒ: Φ 8Δ0ΥΓ. ἥμαρτον, ὈΥ ἱγαηδβροβί(ίοη, ἤμρατον ; ὈΥ͂ 

οῃδησίηρ ἃ ἰηΐο ο, ἤμροτον ; 84, ἤπΑ]]Υ, Ὁ. 1Π6 ἰηβουίίοη οὗ {6 δὰ 

ρμοηΐς β Δ ΠΘΥ μ, ἤμθροτον. Οπ 1ῃ6 ομᾶηρσθ οὗ {ῃ6 δβρίγαίθ ἱπίο 8 

ἰΘηΐβ, ἀυγίησ (18 ῬΓΟσ6558 οὗ ἰγαηβροβιίιζίοη, ἄζο., σοηβοϊ βιεέέπιαπη, 

ἵττερ. Ῥετγὺς, ". 18, ποία, εἰ. ΕἸϊδλίακε; πὰ οα 1Π6 ἰηβϑογίίοη οἵ β ἴθι 

με ἤθη Δ ΠΟΙ ΠΟΥ ᾿Ιαα ἃ ΓὉ]]Ονγ5 'ῃ σΟΠΒΘαΏΘΩ6Β οὗ ἐγδηβροβίείοῃ, ἄζα., 

οοηβιῖ Καληπεν, ᾧ 85, Ρ. 27, εὐ. “εἰ. (Βιμίπιαπη, ἵγτερ. Ῥετγὺδ, Ῥ. 

ὧ0, ἄς.) 

[1νε 282. 

Τανε 284. 

ἾΑσαι, 1 δογ. ἰηΐ. δοῖ. οὐ ἄω, ““ἰο 5αἰϊαίε,᾽) ““ἰο 8αίε :᾽" [αἱ. 

ἴανε 280. ἐάσω: 1 80τ. ἦσσ ΤΉΘΙΘ ἅτ πὸ ϑτουπάβ ἴοτ δϑορίϊης 
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Βοοῖ ὃὅ. 1πε 389-- 296. 

ἴθ γθ {Π6 τϑάϊοϑὶ ΑΔ-, ἃ5 15 σΘΠΘΥΔΠΥ ἀοπθ. (Βιέηιαπη Ἱττερ. Ῥοτὺδ, 

Ρ. 86, ἄς.) : 
Ταλαύρινον, ΔΘΟῸ5. Βἰηρ. Πη8506. οὗ ταλαύρινος, ον, “τοί δἠϊεϊά οὗ 

ἐοισῖ δι 5 κῖάε,᾽" “ οΓ ἐλιε ἐοιι σὴ δι} 5 ἠϊάε δἠιϊεϊα.᾽"--- ὙΟτὴ 1Π6 τδάϊοαὶ 
τλάω, ““ἰο δε επάιτίηρ,," δῃᾷ ῥινός, ““ἰδε μιά" οἵ ἃ Ὀδαβῖ, ββρθοϊ δ! 

οἵ απ ο1 ΟΥ̓ εἰ. 

Πολεμιστήν, ἃ66υ5. Βίηρ. οὗ πολεμιστής, οὔ, ὁ, ““α τραττίογ."-ἜΕΊΟῚΩ 

πολεμίζω, ““ἐο τρατ." ᾿ 

Φάμενος, ΡΥ65. Ρατΐ. τηϊά. οἵ φημί, ““ἰο ξαψ," χα. : ταὶ 416 

φάμαι. ΟὐΟηΒΌ] Οατπιϊολαεῖ 5 Οτεεκ Ὑεγῦς, Ρ. 396. 
Ῥῖνα, ἃοοι8. 5ίησ. οὗἉ ῥίς, ῥινός, ἡ, ““1λε ποδε." ΑΔ ἸαἾΘΙ 
ἴοτιη 18 ῥίνυν. Βϑῃΐθυ ΒΌΡΡΟΒΘΒ 1Π6 ΟΥ̓ΡΊΠΔ] ἔΌΤΤΩ ἴ0 πᾶγ8 

Ὀ6Θ6η γρές, γρίν, ἀῃἃ σΟΙΏΡΑΓΙΕΒ ὁ ΨἹ 1Π86 5'ηβουιξ σἠγάπα, "“ ΠΟΒ6.᾽ 

(Ῥγηγσξείϊεζ., 11., Ρ. 142.) - 

᾿ἘἘπέρησεν, 8 5ἴηδ. 1. 80Υ. Ἰη. δοί. οὗ περάω. ΟὈΙΏΡΑΓΟ Οἰοσδαγῳ 

ΟἿ θΟΟΚ ἰν., 460, 5. υ. πέρησε. 

Πρυμνήν, ἀφο08. 5Βῖηρσ. ἔδιη. οὗ πρυμνός, ἤ, ὄν, "" μἰπάπιοδί."" 

“ἐἰα5ἰ. Τὺ πρυμνὸς βραχίων, “ἐδε επὰ ὁ ἐδε αἀτηι," 

ὙΊΘΤΘ ἰΐ Ἰοΐπβ {Π6 5ῃου]άου ; δπὰ πρυμνὴ γ᾽ ὥσσα, “ἰλε τοοὶ οὕ {δε 

ἐοπριιε.᾽" ΑἈσοοτάϊηρ ἴο [6 Εψπηι. Μᾶαρ., (τυλ πείρω, περάω, 1... ΔΚ. 

ἴο πρέμνον, ““ἐλέ ϑοίίοτα οὗ ἐἠε ἱτμηπῖ οὗ α ἱγεε.᾽" ; 
᾿Ἐξεσύθη, 8 5ἴηξσ. 1 801. 1π4, Ρᾶ55. (1Π ἃ τηϊ4 416 56η86) οἵ 

ποὺ; κῶν ἐκσεύω, ““ἰο ἀγῖθε γοτίϊ :᾽ ἴῃ 1Π6 τηϊ46]6, ἐκσεύομαι, “ἰδ 
5ρεεά [οτίἠ." ΟΟἸΏΡΑΥΘ Οἰοδδατῳ Οἢ ὈΟΟΚ ἱ., 180, 8. τ. ἐσσεύοντο. 

Νείατον, ἘΡίς ἃπά ΙΟὨΪΟ [ῸΓ νέατον, ΔΘΟΌ5. 51η 5. Τη856: οὗἉ νεέατος, 

ἢ, ον, ΕΡΙΟ δηὰ [οῃΐο [ῸΓ γρέατος, ἡ, ον, “ ἰαϑὲ,᾽) ““ μεϊεγηποξί,᾽" “Ἰοισεϑί.᾽" 

ἃ Κἰπᾷ οἵ ἰγγθρΌ]ΑΥ Βα ρθυ]δίϊν ἔγοτῃ νέος, {6 μέσατος, ἵἴτοτη μέσος. 

Αἰόλα, ποπῃ. ρ]υγ. πϑαυΐ. οὗἉ αἰόλος, ἡ, ον, ““ ἐαδὶϊῳ ἐμγηη ἢ 

ἴχνῈ 395. ὦ εαϑὶϊῳ τοἱειἀεα,᾽) ἄς. (Οοπβυὶὲ ποΐθ.) Ασδοογάϊηρ ἴο 

Βαυϊτηδπη (1 εαὶ]., 8. Ὁ.), ἔγοτη ἄω, ἄημι, ἀπ 50, ΒΤ ΟΕΥ, “ πιουῖπρ 

εσίἐλ ἐλιο τοὶπά,᾽" “Πιωμέετίηρ.᾽" 
Παμφανόωντα, ἘξΡὶο ΙΒηρίμαπθα ΤΟΥ̓ΠῚ [Ὁ παμφανῶντα, ποῖη. Ρ]ῸΤ. 

πρϑυΐ. οὗ παμφανόων, ὠντος, ἴδῃ. παμφανόωσα, “ αἰϊ- οἰτἐετῖηρ,᾽" “' αἰι- 

τεβρίἐπάεπὶ." ἘΡΙΟ Ρ͵68. ραγί. ἃββίσῃβα ἴ0 παμφαίνω, Ὀαΐ ΤΟΥ α ἃ5 

{{ οομηΐηρσ το παμφανάω, οἵ ὨΪΟἢ, ΠΟΥΤΘΥΘΙ, ΠῸ ΟἾΠΘΓΙ ΤΌΤΠῚ5 ΟΘΟῺΤ 

οχοαρί παμφανόων ἃπα παμφανόωσα, Ἰιϑϊ τηδπίϊοηαἀ. ΟὈΟηΒΌΪ Οἷο8- 
ϑαΤΎ ΟἹ ὉΟΟΚ 1Ϊ., 458. 

Παρέτρεσσαν. Ἐρὶς πὰ Ιοηΐς [ὉΓ παρέτρεσαν, 8 Ῥ]ΌΓ. 1 Δ0Υ. ἱπά. 

δοΐ. οἵ παρατρέω, “ἰο δἰατί αϑι46 ἔγοπι ἔεαγ :" [αϊ. παρατρέσω : 1 ΔΟΥ. 
παρέτρεσα.--- ἸοΙῃ παρά ἃπὰ τρέω, “ ἐο ἐτεπιδϊε,᾽") “ ἐο ἢεε,᾽" ὅτε. 

Λύθη, Ἐρὶς δηὰ Ιοηϊο ἴου ἐλύθη, 8 Ξίπρ. 1. 800. 1π4. ρ8585. οὗ 

λύω. ““ἰο Ἰοοξδεπ," "ἰδ τεῖαχ,᾽" “ἰο ετλαιιεί,, ἄς : ὰϊ λύσω 

1τνε 290. 

1κνῈ 291. 

[ἀνε 292. 

[ἀνε 296 



ΜΟΜΕΒΙ͂Ο ΟἸΟΒΒΑΚΥ. νχνῚ 

Βοοκ δ. ζήμπε 298-809. 

᾿Βρυσαίατο, Ἐξρία ἃπὰ Ιοπὶς [ῸΓ ἐρύσαιντο, 8. ῬΓΓ 1 ΔΟΥ, 

ορί. τηϊά. οἵ ἐρύω, ““ἰο ἀγα αἰοραψ.᾽" ἴῃ 108 τηϊάά!θ, “το 
ἀναρ αἰσαῃ ΓῸΥ οπε᾿ 58 δεῖ," ΟΥ̓“ τρί οηε᾽ 5 δεῖ." Οὐμρατθ Οἰοδδατῳ 
οη ὈοοΚκὶ., 466. 

᾿Αλκέ, πὶ ἰγγθρα]αγ ροθίϊο ἀαίϊνο οἵ ἀλκή, “ οἰγεησίλ," 88 
{{ Ττοπὰ ἃ ποιηϊπαίνθ ἀλξ. ΗοιηθΥ Πδ85 ἰδ ἔνθ {ἰπηθ8 ἰπ 

1η6 ρζγαβθ ἀλκὶ πεποιθώς, ἃπὰ ΔΙ να γ5 θη Βρθακίηρ οὗ υυἱ]Ἱὰ θθαβίϑ, 

Θχοθρῖ ἴῃ 11. χνη!., 168. 

Κτάμεναι, ρορίϊς, ἃπὰ οἰ ον Ερίο, ἴῸΓ κτάναι, 2 ΔΎ. ἱπί. 

. δοῖ, οὗ κτείνω, “0 δἰαν :᾽ ζαΐ. κτενῶ, Ιοηἷο κτανῶ, Ὀπὲ ἴῃ 

ἨΟΙΠΘΥ ἃἰννᾶγ8 κτενέω, ἕεις, ἕει, δια. : 1 ΔΟΥ. ἔκτγεινα : 2 80Υ. ἔκτανον, 

8η4 8 Βῖηρσ. δηᾷ ΡΙυΓ. ΒΥυποοραῖθα 2 800. ἔκτᾶ πὰ ἔκτᾶν : βυποοραϊθα 

Ὁ ΔΟΥ. ἰηΐ, κτάμεν ἃπα κτάμεναι.---ΑΚίη ἴο καίνω ἃπὰ καίνυμαι, ἃῃὰ 
1η6 ϑιαπβουῖξ ζολὲ, ““ἴο ἀσβίτου. : 

Σμερδαλέα, ἀσσυ8. Ρ]0Γ. πθαΐ., (Δ ΚΘη δανθυθ }}Υ, οὗ σμερ- 
ἴμνε 802. δαλέος, α, ον, “ {εαγζμὶ,᾽ ““ ἐογγδί6,,) ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴοὸ Ἰοοῖκ 

ΙΔνε 398. 

[«νε 299. 

[᾿νε 301]. 

ΡΟ, 
Ῥέα, Ἑρὶς δἄνϑυὴ οὗἉ ῥᾳδιος, “ εαϑὶϊψ,᾽" Το Υ ὙγὨϊ ἢ 1ῃ6 ΡῸ 
οἰΐο, αηὰ Θβρθοίδ!!ν Ερίς, ἔογπι ῥεῖα ἰβΒ οἴϑη ϑιηρίογθὰ ὈῪ 

ἨοιηοΥ δἂηὰ Ἡδϑβίοί. 

Αἰνείαο, Ἐρίο δηά Ιοπὶο [01 Αἰνεία, 56. βίησ. οὗ Αἰνείας, 
α, ὁ, "" ΖΞ ἔπεα." Οὐοηβαϊὶ Οἰοσϑατῳ ἡ ΌΟῸΚ ἱ., 203, 5..υ 

11νῈ 804. 

1χνε 805. 

᾿Ατρείδαο. 

Ἰσχίον, ἀσουδ. Ββίηρ. ΟΥ̓ ἰσχίον, ου, τό, “τε ᾿ῖρ,᾽)") “εἰ ἐλὶρ -7οῖπι.)" 

-- ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ἔγοιῃ ἐσχύς, “ δἰγεηρί," ἀπᾶ ακὶπ ἴο ἐξύς, “ἐδδ ισαϊδί, 

ΟΥ̓ 5πιαϊϊ οΓ ἐἶι6 δαοί,." ΟΟἸΏΡΑΓΘ Οἴσθίο, “ ἰαέεγα εἰ υἷγε8.᾽" 

Κοτύλην, ἃσου8. Βίηρ. οὗ κοτύλη, ης, ἦ, “ απ {πῖπρ᾽ λοϊίοιο,᾽" 

“ἐδι6 οἷ ΟΥ̓ δοοκοὶ οὗ α 7οϊπι," ἄς. ΤῊΘ ἀθγίναϊίοη ἤπο- 
ἰπαΐ65 Ὀθίννθθη κόττα πὰ κοῖλος. 

Θλάσσε, ἘρΡὶς ἀπά Ιοηΐο ἴοΥ ἔθλασε, 8 Βῖηρ. 1 80Γ. ἱπἅ. δοί. 

{μιν 807. οὗ ϑλάω, ““ἰο οτιιδἢ :" ἴαϊ. ϑλάσω : 1 δοῖ. ἔθλασα. Αη- 

ΟἴΠΟΥ ΤΌ ἰ5 φλάω.---ΑΚίη ἰο ϑραύω, κλάω, πὰ τι- τράω, 85, 8180, ἴο 

ϑλίθω, φλίδω, τρίϑω. 
Ῥινόν, ΘΘΟΕΒ. βίη. ΟΥ̓ ῥινός, οὔ, ὁ, “δε δκῖπ οὴ. 116 ὈΟΑΥ͂ 

{ιν Ὲ 808. ΟΓ ἃ Πἰνίπσ ῬΘΓΒΟΠ," ΤΆΤΟΙΥ͂ οἵ ἃ ἀθδ οπθ. ΑἸ80, “ἐὴῈ 
λϊάφ οΓ α δεαδὶ,᾽" ΘΒΡΘΟΙΆΙΠΥ ΟΥ̓ ἃπ ΟΧ, “απ οτ-λῖάε ;" πὰ 1ῃθῃ “απ 

οχ- τάς δἠϊοϊά.᾽" 

Τρηχύς, Ἐρίς ἀπᾶὰ Ιοηΐο [Ὁ τραχύς, ποπη. βίη. τη886. οὗἉ τρηχύς, 

εἴα, ύ, ΕἘ!ρΙα ἀπὰ Τοπὶς [ὉΥ τραχύς, εἴα, ὕ, ““τοισλ," “τιρρεοά." 

Ἢ Ἐριπών, 2 δογ. ρατί. δοῖ. οὗ ἐρείπω. Οοηβυ: Οἰοσϑατῳ οὐ 
᾿ [αν 809. θοΩΚ ἰν.. 462, 5. υ. ἤριπε. 

1χνὲ 8060. 
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Βοοῖς δ. 1πὲὸ 809-329. 

᾿Ερείσατο, ἘΡίο δηᾷ ΙΟἠΐσ ῸΓ ἠρείσατο, 8. ἴῃ. 1 Δ0Υ. ἱπά. πηϊά. 

οἵ ἐγείδω. ΟὐΟΙΏρΑΓΘ Οἰοδβαγῳ οἡ ὈΟΟΚ []., 109, 5. τ. ἐρεισάμενος. 
᾿Απόλοιτο, 8 5'ηρ. 2 800Υ. ορῖ. τηϊά. οἵ ἀπόλλυμι, ““ἐο ἀ6- 

δίγου." Ἰη [Π6 πη] 46]6, ἀπόλλυμαι, “ἐο ρετίξἠ,." 
᾿νε 918. ᾿Αγχίσῃ, ἀαῖ. Ββίηρ. οἵ ᾿Αγχίσης, ουὅ, ὁ, ““ Απολῖδε5." 
Βουκολέοντι, ἘΡΙΟ ἃηὰ ΙΟΠΪΟ ΤῸΥ βουκολοῦντι, ἀαΐ. Βίησ. ΡΥ65. Ρατί. 

δοῖ. οἵ βουκολέω, “10 ἑεπά πετάς,᾽" ἄτα. : [αΐ. ἥσω .----ΕὙοτα βουκόλος, 

“ᾳ πετάδπιαη ;) δηὰ {15 ἔγοῃῃ βοῦς ἀηᾷ κολέω, ἃ ννοτὰ νυν ῃ] ἢ ΟΠ]Υ͂ 

ΟΘΟΌΥΒ ἴπ ΘΟΙΩΡΟΙΠά5, δηὰ νυν] ἢ ΤΠ Οἢ Ὁγ6 ΤΩΔΥ͂ ΘΟΙΊΡΑΥΘ {Π6 1, Δ{1Π 

εοἶο. ΟἸΠΘΙΒ, ΠΟΘΥΘΙ, ἀθάμσοθ βουκόλος ἴτοίη βοῦς, δηᾶᾷ κόλον, 

« [οοά.᾽" 

[ΔΝ Ὲ 81]. 

᾿Ἐχεύατο, 8 5ϊηρ. 1 Δ0Γ. ἱπ4. τηϊά. οὗ χέω, ““ἐο Ῥοιιγ,᾽) “ἰο 

ϑργεαά." ΟὈμΠΊΡΑΥΘ ΟἸἰοσϑατῳ οἡ ὈΟΟΚ ἰἰ]., 270. 
Πήχεε, ἀοουβ. ἀπ] οὗ πῆχυς, εως, ὁ, “δι ἔοτα ατηι,᾿ ἴτοτα 186 νυτὶβὲ 

ἴο 1Π6 ΘἸθον ; θυ ὈΒΌΔΙΥ Θιηρὶ οΥθα ὈΥ 1Π6 ροϑίβ ἴο ΒΥ ΤΩΘΙΘΙΥ͂ 

“ἐἐλε αὐην ἴῃ σΘΏΘΓΙΔΙ, ἃ5 ἴῃ [6 ργθβθηΐ ᾿πβίδποθ.--- ΡΥΓΟΌΔΟΙΥ ακὶη ἴο 

παχύς, “ 5ἰοι,᾽") ἄχο. 

Πτύγμα, δοσυβ. βίη. οὗ πτύγμα, ατος, τό, “αν ἰπὶπρ [οἱά- 
{μιν 316. εἀ,"") “ἃ [οἰά.""---ΕΟΕἼΟΠῚ πτύσσω, “ἰο ἐοϊά.᾽" 

1χκνὲ 819. ᾿Ἐλήθετο. Οοηβυ Οἰοσδατῳ οἡ ὈΟΟΚῚ., 496, 5. νυ. λήθετο. 

Συνθεσιάων, Ἐρρὶς δηά ΙΟὨΪΟ [ῸΓ συνθεσιῶν, σΘῃ. Ρ]0Γ. οὗ συνθεσία. 

ας, ἧ, “απ ἀρτερηιεηὶ,᾽) “απ αὐταηρεπιεπὶ.," --- ΎΟῇ συντίθημίι. 

Ἠρύκακε, 8 5Ξἴηξσ. 2 801. ἱπά. δοΐ. οὗἉ ἐρύκω, “ἐο Κεερ δαοῖ,)" 

[χνε 314. 

{ινὲ 521. νι 0 ἀρίαἴτ." ΟὐοΙηραγα ΟἸοσϑατῳ ὁπ Π{π8 262, 5. Ὁ. ἐρυ- 
κακέειν. 

Φλοίσθου, σ6ῃ. βίηρσ. οὗ φλοῖσθος, ου, ὁ, “ἐἶε ἐμτγηιοῖ" οἵ 
1᾿νΝῈ 8322. Ὀ4[116δ. [Ι͂ἢ σΘΠΘΤΙΔΙ, “ἀπῳ σοη μϑεὰ τοαγὶηρ ποῖδε,᾽" 65Ρ6- 
ΟἸΔΙΥ τΠ6 4}}] ποῖβθ οὗ ἀἰηῃ οὗ ἃ ἰᾶσρθ πη855 οἵ Πη6η.--- ΕἼΟΙΏ ἰὐμίς 

φλοίω, ““{ο διοεῖί ΟΥ διιγϑὲ ἐοτίϊι." 
Καλλίτριχας, ἀσου8Β. ΡῥΪαγ. τηᾶ86. οὗ καλλίθριξ, τριχος, 

“ἐ ῥεακεϊιἰ-παϊγεα," “ οΓ δεαιίζεϊ πιαπε8.᾽" --- ἘΤΟτὰ καλός 

Δηὰ ϑρίξ, τριχός, “ λαῖγ." 

Ὁμηλικίης, 56ῃ. 5Βίηρ. οὗ ὁμηλικίη, ἧς, ἡ, ἘρΡὶο δηὰ Ιοηΐο 

[ΟΥ ὁμηλικία, ας, ἡ. ᾿ΘΙΓΙΟΙΥ, “βαπιεπεβα οὐ αρε,᾽) Ὀὰϊ 

ΓΑ ΚΘη ΠΘΙΘ ἃ5 ἃ σΟἸ]ΘΟΙν, ΟΥ 1Π6 αὐδίταοϊ ζ0Γ 1{ῃ6 σοπογοϑίθ, “ ἐλοξε 

ΟἔΓ {με βαηιε αδε,᾽" “ σοπιραπῖοηϑ ἴῃ ψεατ5."-- ΕἼοτη ὁμῆλιξ, ““ οὗ ἐλε ξαηιε 
αρε," δὰ {18 ἴγοτη ὁμός ἀπά ἤλιξ, “οΓ 116 δαηια αρῈ.᾽" 

ΓΆρτια, 665. Ρ]0Γ. πΘαΐ. οὗἉ ἄρτιος, α, ον, “ διε ἐο,᾽} “τὴ ἀσοογά- 

αποε ιτοἱἢι,") ὅτο.--- ΕἸ ΟΙῺ ἄρτι, “ 751, ““ ἐχαείϊψ,᾽" ἄα., πὰ 115. ακίῃ 

10 ἄρω, “0 5ιι11,᾽) ““ἰ0 ἢ." 

Τπνε 329. Μέθεπε. Ἐρὶο δπὰ Ιοπὶς ἴῸΓ μεθεῖπε, 8 βίης. ἱηροϑυῦ ἱπὰ 

ἴμνε 329. 

1νε 8326. 
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Βοοΐῖ δ. ᾿ 1ἵπε 829--339. 
διοῖ. ΟΥ̓ μεθέπω, “το Γοϊίοιο ᾿αὔέετ," ὅκα. (Θοπβαϊ: ποῖ): ἤιϊ. μεθέψω : 
Φ 80Γ. μετέσπον, ποΐ μεθέσπον .----ΕἼΟΙῚ μετά πὰ ἕπω. 

. Κρατερώνυχας, δἃοι15. ΡΥ. πηᾶ86. Οἵ κρατερῶνυξ, υχος, “ δἰτοηρ- 
ἀοοζεά.᾽"---ΕἼοπι κρατερός πα ὄνυξ. 

Κύπριν, 'ἀσου8. δίηρ. οἵ Κύπρις, ἐδος, ἡ, “ Ονρτὶδ," “1λὲ 
ἴανε 380. υραάὲεε᾽ Οὔ Ογρταβ," ἃ πᾶιηθ οἵ γδπιβ, ἔγοπη 186 ἰβδηά 
ὙΡΠΘΤΘ 5Π6 ννὰβ ἢγβί δπὰ τηοβί νγουβηϊρθα. [Ιπ ἰπ6 Πίδά, οὶ Κύ- 
πριδα ἃπὰ Κύπριν Θοουτ᾽ ἴῃ ἴΠ6 δοουδβαῖνο: ἃ Ἰἰδίθυ σϑηϊίνθ ἰβ Κύ- 

πριος.---ΕἼοΙη Κύπρος, ““ Ογρτιι5."" 

Ὁ Κοιρανέουσιν, Ἐρὶς ἀπά Ιοηὶς [ῸΓ κοιρανοῦσιν, 3. ῬΙΌΓ. ΡΓΘΒ. 
ἴανε 332. ἱπᾶᾷ. δοῖ. οἵ κοιρανέω, ““ἰ0 δεαγ βισαν,,)" ““ἰ0 τιῖς,"" ἄτο. : 

ἔυϊ. ἥσω.---ΕἾ Ια κοίρανος, “α ἰεαάεν,᾽" “α οἰιῖε." 

“Ἐνυώ, ποιη. βίης. οὔΕνυώ, ὅος οοηϊταοίαὰ οὖς, ἡ, “ Επψο," 
ἴσνε 898. δοάά685 οἵ γγᾶγ, δηβινν Θησ ἴο πΠ6 Κοτηδη ΒΘ Ιοηα. 886 

νγὰ8 ἴΠ6 ἀδυρῃίοΥ οὐ ῬΠΟΥΟΥΒ δηὰ Οθίο. (Πες., Τάεορ., 313.}-- ἔἜρδπος 

᾿Ενυάλιος, “ἐλε ἀισατίτκε,᾽) ᾷἄῷ Θρι μοὶ οἵ Μᾶγ8. 

Ὀπάζων, ποπι. βίη. ργ68. ραγί. δοῖ. οὗ ὀπάζω, “ἰο πιαζε ἰοὸ 

ἴκνε 384. “Ποϊίοισ :᾽" ἴαϊ. σω. ὕθά Πθτθ, Βουνθυθϑυ, ἴῃ [Π6 1655 υιδ]. 

Β6Π56, ““ἐο ριῦϑιε,᾽"" “ἰο [οϊϊοιο αὔίεν,᾽" ἃπὰ τἢ 5 Θαυϊναϊθηΐ ἰο διώκω. 

- [}504}}}0 ἀοτινοὰ ἴγοιη ἕπω, ἕπομαι. Ῥοῖξ οοπϑβίαθιβ 1ῃ68 ὁ 858 

ἀθροιστικόν, ἀπά ἴΠ6 τοοῖ ἰο ὃὉ6 ΤὈυπά ἴῃ 1Π6 ϑαηβογὶὶ ραΐ, ""ἴο 
δο," ντἢ νυν ἢ σΟΠΊρΡΑΓΘ πατ-εῖν, πόδ-ες, ἄο. 

. ᾿πορεξάμενος, ΠΟΙη. 5[η5. 1 ΔΟΥ. Ρᾶγί. τηϊὰ. οἵ ἐπορέγω, 
ἴμνε 385... ἰο τεαοὴ, ἐογισαγά :᾽) {αϊ. ἐπορέξω, ἄς. Οοτηραᾶτο ΟἸοα- 

δαγῳ ἢ ὈΟΟΚ ἰν., 3907.---ΕἼ τη ἐπέ ἀπά ὀρέγω. 
Μετάλμενος, ποΙη. βίη. τηᾶ86. ΟΥ̓ [Π6 βυποοραίθα 1 δ0Υ. 

ἴανε 886. Ρᾶτί. οὗ 16 τηϊάἀ]θ ἀδθροηθηΐὶ μετάλλομαι, “0 ϑρτὶπῇ αἵ- 

(εν 1) [αΐ. μεταλοῦμαι : 1 8Δ0Γ. μετηλάμην : Ρᾶτί. μεταλάμενος, ὈΥ̓͂ ΞΥη- 

9006 μετάλμενος. ΟΟΙΉΡΑΙΘ Οἰοαβατῃ οα ὈΟῸΚ ἰν., 138. 
᾿Αθληχρήν, Ἑρΐς ἃπάὰ Ιοηΐο ἔογ ἀδληχράν, ἃςο05. Βίηφ. ἴδτη. 

ἴανε 885. οἴ ἀδληχρός, ἡ, ὄν, Ἐρία διὰ Ιοπία ἴογ ἀδληχρός, ἄ, ὄν, 
“ἐχσεαζ, “ “ἰοπάοτν.᾽" --- Ἐσότὴ α, Θυρῃοηΐς, δηὰ βληχρός, “τοεακ,᾽" δηὰ 

1815 ἔγοτη βλάξ, “ εὔεπιίπαίε,᾽" ““ ἀεἰϊοσαίε.᾽" 

Εἶθαρ, ἀἄν., ““ δἰταῖρλίισαψ,᾽" “ ἱπιπιεάϊαίεἶψ.᾽""---ΕὙΟΤα εὐθύς. 
᾿Αντετόρησεν, 8 5Βἰηρ. 1 Δ0Υ. ἱπά. δεῖ. οἵ ἀντιτορέω, “"ἰο Ῥίετοε 

ἐλτοιισὶι." ΙΛΊΘΥΔΙΙΥ, “ ἐο ὅοτε τίρλς ἰλτοιρὰ :᾽) Ταϊ. ἥσω.----ΕἼΟΠὰ ἀντὲ 
δηἀ τορέω, “ἰο δογε,᾽" “ ἰο Ῥίεγοα." 

Χάριτες, ποπΊ. ΡΙΌΓ. ΟΥ̓ Χάριτες, ὧν, αἱ, “τε Οταοεβ." 

{μικε 898. Οοηβυϊε ποίθ. 

Πρυμνόν, ἀσοι5. 5ἰη8. προιυΐ. οὗ πρυμνός. Οοηδοϊὶ ΟἸἰο5- 
ἴμνε 399. δαγψ ΟἹ ᾿π6 292, 8. υ. πρυμνην. 
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Βοοῖ δ. 1πὸὲ 839--354. 
Θέναρος, 56ῃ. 5ἴηδ. οἵ ϑέναρ, αρος, τό, “ἠὲ ρματὲ οΓ δε μαηπᾶ τοιξ. 

τοὐϊοῖ, ὁπὲ δἰγίκεβ," “ἐπε αὶ οΥ λοϊίϊοι οΥΓ ἐδε παπᾶ," “ἐδιε ραϊπι."- 
ΕὙοΙ ϑένω, ϑείνω, “ἐο δἰγίκε.᾽" 

ἸΙχώρ, Ὠοπι. 5ἴηρ. οὗ ἰχώρ, ὥρος, ὁ, “Ἰοῖον,)" 1ῃ6 οἰ μευθδὶ 

ἴανε 840. 7υ1ς6, ποῖ δ]οοά, {πᾶὲ ἔοννβ ἴῃ 1ῃ6 νϑὶῃηβ οὗ ῃ8 σοάβ 

ΤἼΘ ἰγγΘΡΌ]αΥ ΕΡρΙΟ δοουβδίτθ 15 ἰχῶ, ἴῸΥ ἰχῶρα, ὈμΪξ οσουγτγησ Οἢ]} 

ἴῃ 11π6 416 οὗ ἴΠ6 ργϑβϑηΐ ὈΟΟΚ ; |Κ6 γέλω ἴοτ γέλωτα, ἀπ ἱδρῶ ἴοι 

ἱδρῶτα. ----Α5 ἰχώρ ῬΥΤΟΡΘΠΥ͂ ΤηΘᾶΠ5 {Π6 τνδίθσυ ρατί οὗ 1ῃ6 Ὀ]οοά, 

Ἰγτρἢ, ΟΥ̓ ΒΘΓΌΠι, ΒΘΠΪΘΥ ἐμ] ηΚ5 186 ΟΥ̓ σί ΠΑ] ἔογπὶ οὗἩὨ 1ῃ6 νγοσγὰ νγἂβ 

μιχώρ, ἀῃιᾷ τῃδΐ [η6 Τοοῖ ΓΩΔΥ͂ Ὀ6 ἑουπά ἴῃ 1Π8 ϑαηβοσιζ γηπιὴ, “ἴο 

Ρουτγ." (γιγξείϊετ., 1ϊ., Ρ. 43.) 

Σῖτον, σου. βίηρσ. οὗἁ σῖτος, ουὅ, ὁ, ““τολεαί,᾽) ἴῃ σΘΠΟΓΙΔΙ, 

ἴλπε 841. ΠΟΥ̓́Π,᾽ “φταῖπ;" 4150 βαϊα οὗ ὄσούῃ στουπᾶ δῃᾷὰ ργβρατϑᾶ 

ΤῸΥ ἴοοά, ““πιεαὶ,᾽ ““ἢοιτ," ““ὑτεδῇ ;)) πιὰ 50, ἴῃ σβῆθσαὶ, “ 7)οοά," 

““ρἹοίμαὶς,,) ““ Ῥγουϊδίοη5." ΑἸνΤΑΥ5 βαϊὰ οὗ Ὠυϊηδη οοα, δὰ ἤθῆσθ 

6 ΠᾶΥΘ6, ἃ5 ἃ σΈΠΘΓΔΙ Θρὶμδὶ οὗ τηθη, σῖτον ἔδοντες. ΟΟηβαϊξ ποίθ. 

᾿Αναίμονες, ποπη. Ρ]ΌΓ. τηᾶ56. οὗ ἀναίμων, ονος, " δἰοοά- 

ἰε55,᾽" ““τοἰποιιὲ ἄμπιαπὶ ὀϊοοά.᾽"--- ΕὙοτα ἀ, ρτῖρ., δια αἷμα. 

Κάῤῥαλεν, Ἐρίο πᾶ Ἰοπὶο ἴῸΓ κατέθαλεν, 8 5ίησ. 2 801. 

ἴχνε θ 45. ημᾶ. δοῖ. οἵ καταδάλλω, “ἰο ἰοὶ {αὶ!,᾽" ὅκα. 
Πωλήσεαι, Ἐς ἃπὰ Ιοηΐο ἴῸΥ πωλήσει, ἃ βίη. Γαΐ. ἱπάϊο. 

οὗ 1186 τηϊάα]6 ἀδβροπθηΐ πωλέομαι, “0 ἐμγη τομπὰ ἀπά 
τοιιτά ἐπ α »ίαξε," ““ἰο {τεφιεπὶ,᾽"") ““ἰο τεβοτὲ ἰο,)) χα. : ἔαΐ. ἥσομαι. 
ΟΙά ἕοττα οὗ ῃ6 βθοοηά ρϑύβοη πωλήσεσαι, ΕΡὶα δηὰ Ιοηϊο (ὈΥ 5υη- 

6006) πωλήσεαι, ὅχο. --- ΒΙΤΙΟΘΗ͂Υ, ἃ ἐγθααδηϊαίν οὗ πολέομαι. 

᾿Αλύουσα, ποΙη. 5ίησ. ἔδιη. ργθβ. ραγί. δοΐῖ. οὗ ἀλύω, “το 

[πνῈ ὅ52. τυαπήετ,᾽" ἄχο. : ἴαξ. σω. ΟὐΟηβαϊὶ ποίθσ.- --- Ακίη ἴο ἄλη, 

““τραπάετίηρ,,") πὰ ἀλάομαι, “ἐο τρσαπάετ."" 

Ποδήνεμος, ποΙη. 5Βἰησ. ἔἴδιη. οἵ ποδήνεμος, ον, “ τσῖπά- οοί- 

᾿νε 342. 

1χνε 350. 

παρ ὑρρρ εἰ," «αοἰῃ {εεὲ α58 ξισὶξ α5 {{ε εδἱπὰ.᾽" --- ΕὙΟΠπῚ πούς ἃπὰ 
ἄνεμος. 

τύ 384, ᾿Αχθομένην, ἀ6ου8. βίη. ἔδτη. ΡΓ65. ραγί. οὗ 1ῃ6 ἀδβροπθηΐ 

ἄχθομαι, ““ἰο δὲ ορργεβϑβειὶ,"" “ἰο δὲ ιορεϊσἠεά ἀοιση"" ἴῃ Ξ9Ϊγ- 

115, ὧἄσ. : [αξ. ἀχθέσομαι, τΗοτ6 ΤΆΓΘΙΥ ἀχθήσομαι, ὅχο.--- ΕἼὙοΙα ἄχθος, 

“ᾳ διιγάεη,᾽)" ““α ἰοαά," ἀπᾷ [Π6 τοοΐ οὗὨ 115 Ἰαβέ 18 ἀχ-, ἴῃ ἄχ-ος, ἢ 

ΜΠ ΙΘἢ σοΙραΓΘ ἴῃ 6 ϑ'αηβοσὶξ δαὶ, “ ἴο ΘηάΌΓΘ,᾽" [Π6 ϑ'. Ὀοϊηρ ΤΠΘΓΡῚΥ 

ΘΌΡΠΟΗΪΟ. 

Μελαίνετο, Ἑρὶο ἃηᾷ ΙΟΠ]Ο [ῸΓ ἐμελαίνετο, 8 5Βῖηδ. ᾿τηρογί. ἱπά. πιὰ. 

οἵ μελαίνω, ““1ο δίαςκενι,᾽) “0 πιακε δίαοξ : π᾿ 1ἴΠ6 τη!άἅ]6, “ ἐο στοιδ 

δὀίαοῖ,,," “"1ο ἐιτη δἰαοῖ :᾽ Τυϊ. μελανῶ : ροτέ. μᾶ55. μεμέλασμαι : 1 80] 
Ρᾶβ: ἐμελάνθην.--- ΕἼ μέλας, αἰνα, αν, “ ὀίαοκ.᾽" 
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Βοοῖ δ. ]1άηπε 8δ5--,. 88. 

ἈΑριστερά, ἃροι8. μ᾽: πθαΐ, οἵ ἀριστερός, ά, όν, “ {ε{1," 
““οη ἰλια ἰε[1. ἉΝΊ ἀριστερά ΝΥ 6 ΤΩΔΥ͂ ΠΘΙΘ ΒΏΌΡΡΙΥ μέρη. 

᾿Ἐκέκλιτο, 8. βίῃρ. ρ]υρουγῖ. ἱπά. ρᾶ585. οὐ κλίνω, “ἰο ἴη- 
εἰΐπε,,") “ὁ δεπά;" ἴῃ 1ῃ6 ρᾶβϑβίνθ, “"ἐὸ ἰΐε ἀἰοιση," ἄτα. : 

Γαΐ. κλινῶ : ρμοτί, κέκλικα : ρϑσῖ. ρᾶ588. κέκλιμαι : ΡΙαρογῖ, ρᾶ55. ἐκὲ- 

κλίμην, ἴῃ [6 5Β6η5856 ΠΘΙΘ οὗ δῃ ἱπηροσίθοϊ. 

Χρυσάμπυκας, δοουδβ. ΡΙΌΓ. Ππηᾶ80. οὗ χρυσάμπυξ, υκος, 

ἵανε 36δ. 

αν 356. 

ἴανε 868, ὦ οί γγοπεῖδι οΓ φοϊᾶ.""--- τοῖα χρυσός δηὰ ἄμπυξ. Οοη 
Β01 ποίθ. 

τκα ἄξν; Κόμισαι, 1 8Δ0γ. ἰηΐ, δοί. οὗ κομίζω, ““ἐο σοπύεῳ 1: ἴαϊ. ἔσω : 
1 ΔΟΥ͂. ἐκόμισα. ΟὈΒΘΥνΘ 1Π6 δοσθηϊαδίίοη : 106 1 80Υ. 

ορίαιϊνθ ννουἹὰ θ6 κομίσαι. 

᾿ ᾿Ακηχεμένη, ποΙη. 5Βἰηρ. ἕδη. ρϑσυΐ, ρασί. ρᾶ8585. οὗ ἄχομαι, 

ἴανε 864. ἐο δ αιιοίεα,᾽) ““ἰο στίευε :" Ῥϑτί, ρΡᾶ85. ἀκήχεμαι ἀπᾶὰ 

ἀκάχημαι.----ΕΎοτη {Π6 Ταάϊο8] ΑΧΏ, [πΠ6 τοοῦ οὗ ψ βίοι, ἀραΐῃη, '8 16 

δ] δοι]αίϊίοη οἵ ραΐπ, αοἢ ! αἷι ! ἀχ-. 
Μάστιξεν, ἘΡίο ἀηᾷ Ιοηΐο [ὉΓ ἐμάστιξεν, 8 ΒΙΠ6. 1 ΔΟΥ. ἰη- 

ἴανε 806. αἰ. δοῖ. οἵ μαστίζω, “ἐο ἰα581.,,) “το Πορ :᾽ Ταΐ. ξω : 1 ΔΟΥ. 

ἐμάστιξα.----ΕὝ τη μάστιξ, ““α ἰαδὴ.,᾽)" ““α δοοιγρῈ." ἐν 

᾿ἘἜλάαν, Ἐρῖὶο δηὰ Ιομπὶο [ῸΓ ἐλᾶν, ὑγθβ. ἰηΐ, δοΐῖ. οἵ ἐλάω, ἃ τὰγθ 

Ροδίϊς ργθβθηΐ, {Π6 ρ]δθ8 οἵ νυ ῃίοῃ ἰδ ΒΌΡΡΙ Θά ΕΥ̓͂ ἐλαύνω, ““ἰο πιῦρὲ 

ρουισατά.᾽" ἷ 
Πετέσθην, ἘΡίο δηὰ Ιοηΐο [ῸΓ ἐπετέσθην, 8 ἀὰδ] ᾿τηροτγί. ἱπάϊο. οὗὨ 

1Π6 τη 416 ἀθροηθηΐ πέτομαι, ““ἰο Ην : Ταΐ. πετήσομαι, ἴῃ Αἰτο 
ῬΙΌΒΘ ΑΒΌΔΙΥ Βῃογίθπθα ἴο πτήσομαι. - ᾿ 

[κνε 867. Αἰπύν, ἀοουδβ. βίη. τηᾶ56. οὗἉ αἰπύς, εἴα, ύ, “Ἰοξίψ.᾽" 
Εἶδαρ, ἀοου8. βίη. οὗἉ εἶδαρ, ατος, τό, “7οοἀ.᾽""---ΕὙοτὰ ἔδω, 

“ ἐρ εαἱ,᾽) 858 1ἴ ἃ Ἰθησίῃθπθᾶ ροθίϊο ἕοττῃ οὗ ἔδαρ. 
Τούνασι, ἀαΐ. ΡΙΌΓ. οὗ γόνυ, ατος, τό, “{1π6 κπεε," πᾷ Ἠο- 

ἴχπα 870, ΤΩΘΥΪΟ ΓΌΥΤΩ ΤῸΓ γόνασι. ΟΟΙΏρΡΑΥΘ ΘΟ οσϑατῳ οι ὈΟΟΚ ὶ., 407. 
Διώνης, 56ῃ. 5Βίηξ. οὗ Διώνη, ἧς, ἡ, “ Τοπε,᾽" τοοίῃου οὗ γ 6η08, ΟΥ̓ 

Ταρ ῖθυ. ---ΕὙοὴ Διός, Κ6 ἀτρυτώνη, ἴτοτα ἄτρυτος. 

᾿Αγκάς, ἀἂν., ““ἐπίο ΟΥ̓ πὶ ἐδ αγηι8.᾽" ---- ῬΥΟΌΔΌΙΥ ΓῸΓ ἀν 

κάζε, ἴγοτη ἀγκή, "" ἐἶα δεηὲ αγηι." 

Μαψιδίως, ἀἄν., ““7οοἰϊολῖψ," “ ἐλοισ ἠοῖ," “ ταδλῖψ."-ὶ 

ἴανε 874. κι ροτν μάψ, «ἐάν,» ὅχα.᾽ ι 
᾿Ενωπῇ, δᾶν., ““ ορεηῖψ.᾽ ῬΥΙΟΡΘΥΙΥ͂ [η6 ἀαίνθ βίηρ. οἵ ἐνωπή, ἢρ, 

ἡ, ““ἰδλιε {αεε οὐ σομιπίεηαπος ;᾽) ἀῃἃ ἤθης6 ἐνωπῇ, ἃ8 8ἢ δἀνουῦ, “ 6 

οτε ἐλ βασι," “ ορεπῖψ." --- ἘἜτόοιῃ ἐν ἀπ ὦψ. 
Τλῆμεν, Ἐρὶσς ἀπὰ Ιοηΐὸ [ῸΓ ἔτλημεν, 1 ΡΙΌΓ. 2 801. ἰηδῖσ 
δοῖ. οὗ τλάω, ἃ ταᾶϊοα] ΤΌΥΤη, ΘΚ ΘΥ Του πὰ ἴῃ (Π6 ργθβθηΐξ 

Ὁ συ 

Τχνε 369, 

1νε 371. 

[ανῈ 388. 
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Βοοῖ δ. Πήπε 888-997. 

115 δίῃ ταρὶαοθᾶ Ὁ 1ῃ6 ρδυίδοϊ τέτληκα, Οὐ 1η6 νουθξ τι λμάως 

ἀνέχομαι, ὑπομένω, ὅτα., “ ἐο ἐπάπιγε :᾽ ἴυϊ. τλήσομαι : 3. οι. ἔτλην, ἃ8 

1Γ ΤΠ6ΓΘ ΕΊΘ ἃ ργϑβϑηΐ τλῆμι, γΒ]οἢ ΤΠ6ΥΘ 15 ποί.--- Τλ-άω ἰ5 ταὰϊ- 

ΟΔΙΪΥ͂ 1Π6 581ὴ86 85 τολ-μάω, ϑιδηβοσῖξ ἐμὶ, 1,δἰῖη ἐμί-ἶδδε, ἰοἰ-ετατε, 

(ἐὑδίαιις, χα. 

Τλῆ, Ἐρῖσο δηᾶ Ιοηΐο ἴῸΥ ἔτλη, 8 βίη. 2 δου. ἱπάϊο. δοΐ. οὗ 

τλάω, ἄο. ΟὐομραΓα ΟἹ οβδατῳ ΟΝ ᾿ἰπ6 388, 8. υ. τλῆμεν 
᾿Αλωῆος, σ6ῃ. 5ἰπρ. οὗ ᾿Αλωεύς, ἤος, ὁ, ““Αἰδειι5,᾽") Β0η οἵ 

ἴαινε 886. Ναρίῃπηβ δπᾶ Οᾶπδοθ, δπὰ ἔδίΠοΥ οὗ (Π8 ΑἸοΙάς, Οἰυβ. πὰ 

ἘΡΒΙαΙΘ5. ΤῊ ΠδΙῚ5 ΡΤΟΡΘΓΙΥ ΤΏΘΔΠ5 “α ἐλγεβίετν,᾽" ἴτομη ἀλωή, ““α 

ἐλγεβλῖηρ- ἤοον." 

Κεράμῳ, ἀαΐ. 5ἴησ. οὗ κέραμος, ουὅ, ὁ, ““α ἀμηρεοη." (Οοη- 
501 ποΐθ.)---Αακίη ΡγΟΌΔΌ]Υ ἰὼ γεργύρα, “απ ππαεγρτοιπά 

ἀγαΐη ;" κάρκαρον, “α ργίδοτι,᾽" “πᾷ {Π6 1,40] σαγοετ. 

Δέδετο, ἘρΙο δηὰ Ιοηΐο ἴοσ ἐόέδετο, 8 βίηρσ. ρ]αροσῇ. ἱπάϊο. Ρα55. οὗ 

δέω, ““ἰο ὀτπὰ :᾽" Γαΐ. δήσω : 1 δοτ. ἔδησα, ἄο. 

'Α τος, ΠΟΙ. βίησ. 856. οὗ ἅτος, ον, Θοηϊγαοί α [ῸΓ ἄατος, 

“ἐ Τηιβαί,αίε.᾽.---ΕΥοΙῃ ἄω, σαι, “ἰο ξαίϊϊαΐο. 

“Νητρυιήῆ, ποπη. βίηρ. οὗ μητρυιή, ἧς, ἦ, ἘΡΙΟ ἃπᾶ Ιοπὶο ῸΙ 

μητρυιά, ἄς, ἧ, ““α 5ἰερ-πιοίλετ."--- ΕΟἼοτὴ μήτηρ. 

Περικαλλής, ποτΙη. 5ίηρσ. ἔδιη. οὗ περικαλλής, ἔς, ΠΕΣ δεαιέιιϊ."-- 

Ετοιὴ περί πᾷ κάλλος. π΄- 

Ἑρμέῃ, ἀαΐ. βίηρσ. οὗ Ἑρμέης, φοεῖϊς, Δηἃ δβρβοίδ!ν Ἐρίς, 
ἴογ Ἑ μῆς, ου, ὁ, “Ηδεγπιε5,᾽ 1(Π6 1,αἰἱη ετοιτῖμα, οΥ Μοῖ- 

ΟΌΤΥ. - ; 

᾿ἘἘδάμνα, 8 5ἴπρ. ἱπηροτῇ. ἱπᾶ]6. δοΐ. οὗ δαμνάω, “ἐο διιδάιιε,᾽ 

ἂἃπ Ἠοτηθτὶο νϑτῦ, υ56α ΟΠΪΥ ἴῃ 1ἴΠ6 ρτθβθηΐ δῃα ἱπηροτ- 

ἴδοῖ. ΤῊΘ ΙΠΟΥΘ 508] ἔοττη 15 δαμάω. Οοηβυὶὶ Ο οββατῃ Οἢ ὈΟῸΚ 1.» 
8. Ὁ. δαμᾷ. 

1κνὲ 393. 

[ππνε 885. 

1κνε 387. 

[πνε 388. 

ἴανε 389. 

1κνε 390. 

11νΝῈ 391. 

Τριγλώχινι, ἀαῖ. δίπρ. τηᾶ86. οὗ τριγλώχις, ινυς, “ἰλτεε- 
ὀαγδεά.""---ΕἼΟΙΩ τρίς ἀπ γλωχίν, ΟΥ̓ γλωχίς, ““απῳ ρτο)εοί- 

τη ροϊηὶ.᾽" ᾿ 

11νὲ 394. 

ἀεαὶ,᾽" ἄτα. 

᾿Ανήκεστον, ποΙη. 5ἰησ. πϑυΐ. οὗ ἀνήκεστος, οὗ, “ἵποιτα- 

ὀϊε,,) ““ ἀὡπαδδιασεαίε.᾽--- ΕὙΟΤῚ ἀ, ρτῖυ., ἃπὰ ἀκέομαι, “ἰο 

Ωὐτός, Ἐρίο, Ιοηϊς, ἀηα Ῥουΐο ΤῸΓ ὁ αὐτός. 80 δἷ ργϑβθηΐ 

τηοβὲ δἀϊζοηβ ἄστθα ἴῃ Ὑυησ; θυϊ να ἤπὰ 8]50 ὠυτός, 
ὉΓ ωὑτός, ΟΥ ὡὐτός, ΟΥὙ ΘγΘῃ ὠῦτός ΟΥ ὠῦτός. (ΟοΙηραΙα ἤεηπε, αὐ ]]., 

γ0]. Υ.. Ρ. 79 .--- Θελιδεῖρὶι., αὦ Ἠετοά., 1ϊ., 19.) ΑΠΑΙΟΡΎ νγου]ά ὃ6 ἴῃ 

ἴανου οἵ ωὑτός. (Βιμιέπιαπη, Αια, Οτ., ὁ 9, ἅπηι., 12, π.) 

ἴχνε 397. Νεκύεσσι, ἘΡΙς ἀπά Ιοηΐϊς ἴοτ νέκυσι, ἀδξ. ῥΙ0Γ. οὗ νέκυς, 

[χἀνε 396. 
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βοος 8. 1άπε 399-408. 

νοῦ, ὁ," α ἀεαὰ μεγβοη," ἄο. [Ι͂ἢ {Π6 μ ΓΔ], οἱ νέκυες, “τε ἀεαά,᾽" τ} 6 
ἐη Πα ηΐ8. Οὐ 16 Ἰοννϑὺ υνουἹά. ΟὈΟπιραγθ Οἰοβδαγψ οἡ ὈΟΟΚ ὶ., δῶ, 
8. υ-. νεκύων. 

᾿Αχέων, ποιη. 5[η65. τη856. ΡΓ68. ρΡαγί. δοῖ. οἵ ἀχέω, “ἰο δε 

ΣΑΝῈ Ὅ00. ἀϊδίγεβϑεί,." ἕο. ΟΌΒοΥνΘ μαΐ ἀχέω 18. ΟΠΪΥ θα ἰῃ 1Π8 
Ρατιορ 6. 

Ἠλήλατο, 8 βίηρ. ρΙυρθοτῖ, ἱπάϊο. ρ6585., τ ἱτἢ βυροτίηἀσθὰ 
ἴανε 400. 

δυρστηθηΐῖ, οὗ ἐλαύνω, “ἰο ἀτγῖυε :᾽" Γαΐ. ἐλάσω : ροτί. ἐλήλα- 

καὶ: Ρϑσγῇ, ρᾶ88. ἐλήλαμαι : ρυρότί, ρ455. ἠληλάμην, ἀπά υνυὺίῖϊπουξ 58- 

Ρουὶπά. δὺρσ. ἐληλάμην. ΟὔδοΙνθΘ ὑπαὶ ἴῃ Ἐρὶο ΨΥ ΘΥΒ 1Π6 ΡΙυροτῇ, 

Ρᾶ58. 15 ἐσυ πὰ οί ἢ πὰ νυ Πουὺΐ 1Π6 Βυροτίπάποθα δυρτηθηΐ. 

Κῆδε, Ἐρὶο ἀπά Ιοηΐοὸ ἴον ἔκηδε, 8 Βίησ. ἱπηρογῖ, ἱπαΐο. δοῖ. οἵ κήδω, 

“ἐἰρτιαζε απτίοιι8,,)) “ ἰο ἀϊδίγεδα 1.) Ταξ. καδήσω. ΟὐΟηΒυ] ποίθ. 

Παιήων, ποιῃ. βίης. οἵ Παιήων, ονος, ὁ, ““ Ῥίξοτι,᾽) ᾽ἴῃ6 ρῃγ- 

ἴμνε 401. Βἰοίαπ οὗ 1Π6 σοάβ. ῬΙΟΡΘΙΙΥ δη Ιοηΐο ἔὌττη ῸΥ Παιάν, 
Παιών. Οοπβαὶῦ ποίθ. 

᾿Οδυνήφατα, ἀοουΒ. Ρ]0γΥ. πϑαΐ. οἵ ὀδυνήφατος, ον, “Ῥαϊη-Κἰϊηρ," 

“Ἔραϊη-εχἰηρσιεἠῖησ."--- ΟἩΥΟΠῚ ὀδύνη, ““ ραῖπ,᾽ πὰ φάω, ““ἴο ἀἰϊὶ.᾽" 

Πάσσων, ποπ. 5[Π 5. Πη856. ΡΥ65. ρματί. δοῖ. οὗ πάσσω, “10 8ρτίηπκίε :" 

[υἴ. πάσω : ῬοΓ. Ρᾶ58. πέπασμαι. ΟὔΒοτΥΘ {παΐ (18 νϑυῦ 15 υϑϑὰ ἰῇ 
([ῃΠ6 Πα ΟὨΪΥ 'ἰπ 1ῃ6 ργθβθηΐ δηὰ ἱπηροσίδοϊ, δηὰ ἰμαΐ ἰξ ἀο68 ποὶ 

ΟΟΘΟΙΓ δὲ 8}} ἴῃ 1η6 ΟΑΥ̓́ΒΒΘΥ͂. 

Ἠκέσατο, 8 5ῖἴησ. 1 δοΥ. ἱμάϊο. οὗ 1ῃ6 τηϊάά]6 ἀδροηθηὶ 

ἴανε 402. ἀκέομαι, ““ἰο λεαὶ :᾽ [αῖ. ἀκέσομαι (Αἰτῖς ἀκοῦμαι) : 1 δοῦ. 

ἠκεσάμην. 
Καταθνητός, ποΙῃ. 5ἰησ. τηᾶ56. ΟΥ̓ καταθνητός, ἤ, ὄν, “[ἰαδίε ἐδ 

ἠεφαιλ,᾽"" ““πιογίαὶ." “ΤῊΘ διηϊηΐ πη ΟΟΟῸ͵Β ΟΠΪΥ ἰπ τἴη6 Ἡγτηη ἴἰο ὅ8- 
Π.15, 39, δ0. ᾿ ᾿ 

᾿Οὐριμοεργός, ὄν, “ ἀἄοεγ οΓ 5ίγοηρ ἀεειῖ5,᾽" “ ἀοεν οΓ υἱοϊεπὶ 
ἴμπε 403. ἀεεάς.""--- ΕὙοπι ὄδρῥιμος, “ δίτοηρ,,," “πιϊσ᾿ιίψ,᾽") ἀπά ἔργον. 

Ὄθετο, Ἐρίο δηὰ Ιοηΐς (Ὁ ὦθετο, 8 βίησ. ἱπηροσγῇ, ἱπάϊο. οὗ 1η6 ἀθ- 

Ροπθϑηΐ ὄθομαι, ““ἰο ἢαυε α φατέ αδοιιὲ α ἐἠλῖτιρ,᾽)" “το {εεῖ σοπεεγηπεί αδοιῖ 
α ἐλῖηρ." ὕ6α ΟἿΙΥ 'ἱπ {Π8 ργθβθηΐ δηὰ ἱπηρογίδοί. ΟὈμηράγο Οἰο55- 

ατῳ οι ὈΟΟΚ 1., 181. 

Αἴσυλα, ἀοουβ. ΡΙαΓ. πουΐ. οὗἉ αἔσυλος, ον, “ πμιηδεεπιῖψ,"" “ εὐἱ!,᾽) “τ|π- 

λοῖψ."" ϑοηθ ἀθγίνθ ἰΐ ἴγτοτη αἶσα, “ }αίε ;" ΟἰΠΘΥΒ ἔγοπη ἦσαι, ἄτη. 

Ῥοῖτ πιᾶκοβ ἰδ (ῸΓ ἀϊσύλος, ΒᾶΠ|60 85 ἄϊσος, “μπἰ κε," “ιπεφιιαῖ." 

(Εἰψηι. Ευϑβοῖι., ἱ.. 272.) 

ες Δηναιός, ΠΟΠῚ. Β'πα. πι886. Οὗ δηναιός, ά, ὄν, “ἰοπρ- ἰοεά." 

ανῈ 407. ππομῃ δήν, “ ἰοησ,» “ [ογ α ἰοηρ' τολῖϊδ." 
7χνὲ 408. Παππάζουαιν, 8 ΡΙΌΓ. ΡΥ68. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ παππάζω, “ ἐο 
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Βοοζς δ. 1ῖπὸ 411--494. 

εαἱϊ ἀπ ΟἿ Ῥαρα," ἃ5 ἃ Οἢ Πα ; “ὁ ἐο οαἰΐ οπὲ βαίλεγ.""---Ἴ ΟῚ παπῸ 
πας, ουὅ, ὁ, ἴῃ 6 ΟὨ 45 ννᾶῪ οὗ βαυίηρ πατήρ, )ιι8ῖ 8ἃ5 μάμμα ἴοΥ μητήρ. 

- Φραζέσθω, 8 5ῖησ. ῬΓΘΒ. ᾿ΠΡΘΓ. τηϊα. οὗ φράζω. ΟὐΟΙηρΑΓΘ 

{ιν 411. Οἰοξββατῳ ΟἿ ὈΟΟΚ Ἐ, 88, ἃπα σοηΒυ]ΐ, 4150, [ῃη68 ποΐβ οἡ {παὶ 

ῬᾶΞΒαρβϑ. 

Περίφρων, ποιη. 5ίηρσ. ἴδιη. οἵ περίφρων, ον, “ ἐπιϊπεπέϊῳ 

»τγι(άοηέ,᾽"".“ἐσετγῳ ἐποιἠἐ[ιϊ,᾽)) “«Ὁεγν σατοζαϊ.᾽"--- ΕἼΟΠα περί, 
ἀθποίϊηρ ΒΌΡΘΥ ΟΥΥ, δηα φρήν. 

᾿Αδρηστίνη, ποιη. 5Βίηρ. οἵὗἉ ᾿Αδρηστίνη, ης, ἡ, ΒΡ πᾶ Ιοηὶς ίοΥ 

᾿Αδραστίνη, ης, ἴδτη816 ραίΓΟΠνΪο, “ ἀαμρίέεν ὁ Αἀγαδίιι5.,"--- ΕἼ Τὴ 

ΓΆδρηστος, Ερὶο δηα Ἰοηΐο ἴοσ "Αόραστος, ““«Αἀγαδέιι5." 

᾿ Τοόωσα, ἙΡΙΟ ΙΒησί ΘηΘἃ [ῸΓΠῚ ΓῸΥ γοῶσα, ΠΟΙ. 519. ἔδιη. 
ΡΙ65. ρασγί. δοΐῖ. οἵ γοάω, ““ἐο τραῖϊ,᾽) “ἐο ἰαπιεπὲ," ὅσ. : 

᾿νε 412. 

[λνὲ 418. 

ζαΐ. γοήσω. 
Οἰκῆας, ἃοουβ. Ρῥίυγ. οἵ οἰκεύς, ἤος, ὁ, ἘΡΙΟ ἀηὰ ΙΟοηΪς ἴου οἰκεύς, 

εως, ὃ, ““α ἀοηπιεδίϊο.") 8.0 [Παΐ οἰκῆας 8 ἴοΥ [86 Ατίϊο οἰκεῖς.---- ἼΤΩ 

οἶκος. 

Ἰχῶ, δοουβ. βίησ. οἵ ἐχώρ, ὥρος, ὁ, ““Ἰοῆογ." ΟὈΙΏΡΑΓΘ 

ἵν 416. πο οσδατῳ οι 11π6 840. 
Ὄμοργνυ, Ἑρὶο δηά Ιοηΐο ἔὉΓ ὠμόργνυ, 8 5ἴπρ. ἱπηροτί. πα ϊο. δοὶ 

οἵ ὀμόργνυμι, “ἰο τοῖρε οἵ -᾿ Ταΐ. ὀμόρξω : 1. δογ. ὦμωρξα.----ΑΚὶπ (0 
ἀμέργω, “10 γρ[ιιοϊξ ΟΥ̓ ρεϊὶ ;" ἃπὰ ρβυῆδρβ ἴο μάσσω, ““ἐο ἐοιιοῖι,,") “10 
λαπάϊε." 'ΤῺΘ ϑαπβουῖ τοοῦ 15 πιῆ). 

ἬἼΛλλθετο, ἘΡΙς δηά Ιομἱο ΤΥ ἤλθετο, 8 βίηρ. ᾿πρϑυΐ. ᾿πάϊο. 

Ρᾶ55. οὗ ἄλθω, ““ἐο πιαΐε το στοιν,᾽") ““ἰο ἠδαῖ,᾽" “ἰο τεδίοτα." 

ΟὨΙΥ Τουπᾶ ἴῃ {Π6 ᾿ηρογῖ. ρᾶ585. δῃηὰ ραᾶγί. ἀλθομένη. ---- ἘΥΟΙῚ 1Π8 

ΒΔΓΩΘ ΤΟΟΐ 85 {Π6 1 αἰίη αἴο. 

Κατηπιόωντο, Ἐίο ΙΘηρσί ΘΠ [ΌΥΤῚ ΤῸΥ κατηπιῶντο, 8 ΡΙυΓ. ἘΠΕ 

ἰηάϊο. Ρᾶ58. οὗ κατηπιάω, ““ἐο πιϊξῖρ'αἰ6,᾽" ““ἰο δοοίδε,᾽)" ὅτ. : Ταΐ. ήσω..--- 

ΕἼΟΙ κατά δῃηᾶ ἠπιάω, “ ἐο δοοί]ι6,,) ““ἐο ἀαδϑιια 96." 

Κεχολώσεαι, Ἐξρία δηᾶ ΙΟοηΐς ΤῸ κεχολώσει, Ὡ 5Βίηρ. 8 ζαΐ. 

Ρᾶ55. οὗ χολόω, ““ἰο πιαζε ἀΉΡΥΉ ; ἴῃ [Π6 ρῬᾷββίνθ, “" ἐο δὲ 

απρτῳ."-- τοι χόλος, “ φαϊϊ,᾿ “διε; 16 116ΓᾺ] πιθδῃίηρ ὑὈθίῃ σ᾽ “ ἐο 

δίῖγ ομε 8 σαϊΐ ΟΥ̓ δῖϊ6."" 

᾿Αχαιιάδων, ἘΡΙΘ ἀπά Ιοπΐο [ῸΓ ᾿Αχαΐδων, σ6ῃ. μ]υγ. οὗ 
᾿Αχαιϊάς, ἄδος, ἡ, ἘΡρίο δηὰ Ιοηΐο ῸΤ ᾿Αχαιάς, ἄδος, ἡ, ““α 

Οτεοῖαη τσοηιαη.᾽ 

Ἑσπέσθαι, 2 δογ. ἰηΐ. οὗ {Π6 τη] 4416 ἀθροπθηΐ ἕπομαι, “ ἐάὰ 

7οἰίοιυ :᾽ Γαΐ. ἔψομαι : Ὡ 801. ἑσπόμην, το. 

Καῤῥέζουσα, Ἐρὶς [ῸΓ καταῤῥέζουσα, ἩΟτη. 5ϊΠ5. 8Π|. ῬὈΓΘΒ. 
Ρατί. δοΐ. οἵ καταῤῥέζω, ““ἐο 5οοίἶε,," “0 σατε85." Οὐπη 

Ρᾶγ6 (ὐἰοβϑαγῃ ΟἿ ἼΟΟΚ 1., 361, 8. τ. κατέρεξεν. 

11νὲ 417. 

11ΝῈ 421. 

Τινε 422. 

[᾿νε 423. 

1νε 424. 
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Βοοῖ ὅ. 1ήπεὸ 434-448. 
Εῤπέπλων, σθῃ. ΡΙΌΓ. ἴδηι. οὗ εὔπεπλος, ον, “τοεὶ -τοῦει,"" “οὐ ὰ 

ῥεαμἐμὶ ρερίιι5.""-- ΕἼἸοπὶ εὖ Δηἀ πέπλος. 
ἘΣ ΩΣ Περόνῃ, ἀδῖ. 5. οἵ περόνη, ης, ἧ, “ αἀπῳ ἰλίηρ γοϊπιίεά ἔων 

᾿ Ῥιογοίη 9 ΟΥ ρμίπηϊη 8," ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ “ ἐλς ἰοπριε οἵ α διιεζίε οἵ 
ὀγοοοὴ ;" ὨδησΘ ““α ὀμοζίε,᾽" “ἃ ὑγοοεὶι."" -- ΕἼοτὴ πείρω, περάω, "ἰδ 
ηα85 ἰλτοιρὶ," ἄτα. 

Καταμύξατο, Ἐρὶς δηὰ ΙΟὨΪΟ [ῸΓ κατεμύξατο, 8 βῖησ. 1 ΔΓ. ἱπάϊο. 
τηϊά. οἵ καταμύσσω, “ἰο βογαίοἠι,᾽" ““ἰο ἐξατ 1: ἴαϊ, ξω, ὅζο.---ΕἼὙΟ ΠΤ κατά 

δῃὰ ἀμύσσω, “ ἰο βδογαίοἠ,᾽" “ἰο ἐξατ,᾿" ἄχο. ᾿ 

᾿Αραιήν, ἀδου8. Βίηρσ. ἴδηι. οὗ ἀραιός, ἤ, ὄν, ἘΡΙΘ πὰ Ιοηΐο [ῸΓ ἀραι 

ὁς, ἀ, ὄν, “ ἀεἰϊεαίε,)") “᾿σεακ,᾿" “Ἰοπάον," ἄο. ΟΌΒοσνθ {Π6 δοσθηΐ- 
υδίϊοι, ἡ] οἢ αἰϑι! σ 565. ἰδ το ἀραῖος, αία, αἴον, “ Ῥγαψεὰ {0 

“οηἰτεαίεα,᾽" ἄτα. 

Ὑπείρεχε, Ροθίϊο, ἃπὰ δβρθοίδ!ν ΕΡίς, [ῸΓ ὑπέρειγε, 8 

ἴωνε 488. βίησ. ᾿τπηροσί. ᾿πάϊς. δοῖ. οἵ ὑπειρέχω, ροθίϊο, ὅζα., ἴῸΥ ὑπερ- 
ἔχω. ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ Οἰοσδατῳ ΟΠ ὈΟΟΚ ἰν., 949. 

ἽἌζετο, Ἐρὶς δὰ Ιοηὶς [ῸΓ ἥζετο, 8 βίησ. ἱτπηρδσί. ἱπάϊο. οὗἅὨ 

{λιν 484. 1ῃ86 τηϊ4α]6 ἀθροηθηΐ ἄζομαι, “0 δἰαπὰ ἴπ αἰῦε οὐ,᾽ “ ἰο 

ἀγεαά." θά ἴπ ΗοΟΙΊΘΓ ΟΠΙΥ͂ ἰπ 1Π6 ργϑβθηΐ δηά ᾿πηρογίθοϊ. 

Ἵετο, 8 βίησ. ἱτηρεσίῇ, ἱπάϊο. τηϊά. οὗ ἕημι, “ ἐο 5επὰ :᾽ ἴῃ 1ῃ6 τηϊά 416, 

“ ἐρ βεπά οπε᾿5 δεί [ αὔίεν α ἐδ," “ἰο ἀεδῖγε," ἄο. Οὐοτηραγθ Οἴοϑα. 
ατῃ ἢ. ὈΟΟΚ ἰΐ., 184, 8. Ὁ. ἱεμένων. 

᾿ἜἘπέσσυτο, 8 5ῖπξ. ΡΙαροτί. ἱπ4. Ρᾶ58. οἵ ἐπιδεύω, “ἐο 56 

{ΙΝ Ὲ 438. ἐπ πιοίίοπ ἈΠΟΙΉΘΥ αραϊηδὲ : ἴῃ 1Π6 τηϊάα]6, “ ἐο 5εὲ οπε᾽ 
58εἰ πὶ πιοίϊοπ ασαϊπϑί," “ἰο πιαζε απ οηδεὶ προ: Ῥεγί. ρᾶ58. ἐπέσ- 

σῦμαι : ρἰαροτί, Ρ4558. ἐπεσσὕμην.---ΕἼΟΙΏ ἐπέ, “ αραΐηδί,᾽" ἀπὰ σεύω, 
“10 γιιξ ἴπ φεϊοῖς πιοίίοτι,," “ἰο πιτρο.᾽" 

Φραζεο, ᾧ βἰησ. ΡΓ65. ΠΡΘΤ. τηϊὰ. οὗ φράζω. Οοπδυϊὶ Οἷο5- 
ἴωαπε 440. ατῳ ΟὨ 1ἰη68 411, 5. υ. φραζέσθω. 

Χάζεο, ἃ 5ἰησ. Ρ͵Γ68. ρϑυ. οἵ χάζομαι. Οὐμηρᾶγθ Οἰοσβατῳ οἢ 
1ἰπ6 249, 5. υ. χαζώμεθα. 

᾿ΤΑνεχάζετο, 8. 5ἴηξ. ηροτγῖ, ἱπάϊο. οἵ {Πη6 μη 416 ἀθροηθηὶ 

ἴαχε 448. ἀναχάζομαι, ““ἰο τοίϊγε,᾽" ““ἰο ἄγαιν δαοῖ :᾿" (αἱ. σομαι: 

1 ΔοΥ. ἀνεχασάμην. 
᾿ ᾿Απάτερθεν, ἃᾶν., “ ἀρατί,᾽ “ ατσαψ ἤγοπι.᾽"---ϑιγοησίῃθπθὰ 

ἴανε 446. όγιη οἵἉ ἄτερθε, ἀπὰ {15 ἵτοτη ἄτερ, “ τοϊέἠοιι.» 
᾿Αδύτῳ, ἀαϊ. βίηφ. οἵ ἄδυτον, ουὅ, τό, “α δἠηγίηε,᾽" “ἐλα ἴπ- 

{μινὲ 448, πεγηιοδὶ δαποίματῳ οἵ ἃ ἰθΙΏρ16.᾽᾿---ΕὙο ἀ, ρτῖν., αῃὰ δύω, 

«“ [ο ἐπίευ.Ἶ : 

᾿Ακέοντο, Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐο ἴογ ἠκέοντο, 3 ρυγ. ᾿προγῖ, ἰηάϊο. οὗ 108 

ποϊάἀ]6 ἀθροπθηΐ ἀκέυμαι, “ ἰο ἠεαὶ :᾽ Γαΐ. ἔσομαι (Ατεὶς, οὔμαι). 

Πυπ2 
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Βοοῖ δ. 1πὲ 448--418. 

Κύδαινον, ἘΡῚ ἀηα Ιοηϊΐο ἔογ ἐκύδαινον, 8. ΡΙαγ. ἱτηρογίῆ, ᾿η4]6. ἀοὶ 

οὗ κυδαίνω, ““ἰο λοηοῦ,᾽)" “ 10 σἰονῖν," ἄχο. (σοηβ}ῦ ποίθ): [ᾳϊ. ανῶ. 

- τοι κῦδος, “ ρίοτγ.᾽" 

Εἴδωλον, ἀοοῦβ. 5βίηρ. οὗ εἴδωλον, οὐ, τό, ““ απ ἐπιαρο," ““α 

»λαπίοηι.᾽" ---ἰΟἰτϊπυὐγ8 ΤΓΌτὴ εἶδος. 

Δήουν, Ἐρὶο δηάᾷ Ιοηΐο [ῸΥ ἐδήουν, 8. ΡΙ0Γ. Ππηροτῇ, ἱπάϊο. 

δοί. οἵ δήοω, αϑ8] σοηίταοίθα [ὈΤΠ] ΟΥ̓ δηϊόω, “ἰο ἰαψ 
τοαϑδίο,᾽" ““ἰο ἀοδίγου.᾽" ΓΤ ΊΘΥΔΙΠΥ, “ἐο ἐγεαὲ α5 απ ἐπεηιῃ.᾽"--- ΕὙοτη δή- 

ἴος, ἘΡὶς δπὰ Ιοπὶο ἔῸΥ δάϊζος, Θοπίταοίθα δῇος, ““ ποείῖο,)) ἄχο. 

Εὐκύκλους, δοοιβ. Ρ]0Γ. τηᾶ50. οὗ εὔκυκλος, ον, “τὐεἰϊ- 

τοιμπαεά."--- ὙοΙ εὖ ἃπα κύκλος. 

Λαισήϊα, ἀοοιι5. ΡΥ. οὗ λαισήϊον, ουὅ, τό, ““α διιοκίον." ΟὙΙΩΙΠΟΠΙΥ͂ 

ἐογνογθὰ νυ] ἢ γὰνν Ὠ1465, ἀπ {Πθγθίογθ ἀθγινθα Ὀγ βοῖηθ ΠΌΙῃ λάσιος, 

ἐἰ μαρσοσυ,," “ παῖτν." ΟἸΠΘΙΒ, μονγθυθυ, ἀθά 66 {Π|6 ἴθυτη ἔγοπῃ λαιός, 

“6[,9 ἀπα τϑρατγὰ ἰζ ἃ5 τηϑδηΐϊηρ' ΠἰΓΘγΆΠ]Υ ““ ἐλε ἰε{- παπᾶ αγηιον.᾽" 

Κύπριδα, ἀδομβ. 5βίηρσ. οὗ Κύπρις, ἐδος, ἡ, ““ έπιι5," ἃ5 

ΤΙΝῈ 4568. ρα ά6585 οἵ ΟΥ̓́ΡΓα5. ὙΠΘΙΘ ἅγΘ ἔν) [ὉΓῚ5 Οἵ [Π6 δ0- 

Ουβαίνθ, ΠδΙηΒΙΥ, Κύπριδα ἂἃπὰ Κύπριν. Οὐοπδβα!δ Οἰοδδατῳ οα 

1ἰπ6 390. 

1χνε 449. 

11ππρ 452. 

[1νΝῈ 453. 

᾿Εφέζετο, 8. βἴησ. -᾿ηρουῦ. ᾿πάϊο. οὐ 1ῃ6 τηϊ4416 ἀβροημθηΐὶ 

{πν8 460. ἐφέζομαι, “το ἰαΐζεα οπε᾿5 βεαὶ τροη,᾽" “0 5δἱὲ πίροη,᾽" ἄχ. : 

Γαΐ. ἐφεδοῦμαι. ἨΟΙΊΘΙ 0865 [Π15 ΥΘΥΌ ΟΠΙΥ͂ ἴῃ ἴΠ6 ργββθηΐ δπᾷ [π|- 
Ροτίθοῖ. ὙΠῸ δοίϊνθ οσσυγβ ΟΠ]Υ ἰῃ [Π6 δογίϑβί ἐφεῖσα. ΟΟΙΊΡΑΓΘ 
Οἰοδδαγῃ οὰ ὈΟΟΚ ἰ., 48, 5. υ. ἔζετο. 

᾿Ακάμαντι, ἀαῖ. βίπρ. οἵ ᾿Ακάμας, αντος, ὁ, ““Αεαπια5,᾽"") ἃ 

ἴανε 462. ΓΗγδοίδη Ἰθαᾶθυ. Τὴ πδιὴδ ᾿ἰΘΥΔΙΠ]Υ͂ ΓΘ Δ Π5 “ 1Πη6 ὑη- 

νγθαυ θα Οη6,᾽ δῃᾷ σΟΠῚ65 ἔτῸπ ἀ, ργῖυ., ἀπά κάμνω, “0 {ἴγέ.᾽ 

᾿ Υἱάσι, ἀαΐ. ΡΙΌΓ. οὗ υἱός, ἃ5 1 ἔτομη ἃ βίθιηῃ, υἷς, σ6ῃ. υἷος. 
ΟοΙηράΓΘ Οἰοσβαγῳ ΟἹ. ὈΟΟΚ ἰΪ., 20, 5. τ. υἷι. 
Ὑἱεῖς, ποῖ. Ρ]0γ., ἃ5 1 ἰτῸπἢ ἃ ποτηϊηδίϊνα υἱεύς, σαη. υἱ- 

ἔος, ἕο. ΟὈΟΠΊΡΑΙΘ Οἰοδδατῳ οἡ ὈΟΟΙ ἰἰ].,. 174. 

Εὐποιητῇσι, ἘΡὶο ἀπά Ιοηΐο ἔργ εὐποιήταις, ἀαἴ. Ρ]0Υ. ἔδτα 

οἵ εὐποίητος, ἡ, ον, ““τὐοἰἰ-πιαδ ΟΥ οσοπείγιμοίεά.,"--- ΤΟΙ εὖ 

11νε 4868. 

1μνε 4θ4. 

[χνε 4θ6. 

ἃπα ποιέω. 

Φλοίσθωιο, Ἑξρίο ἀπά Ιοπίο ῸΥ φλοίσθουι. ΟὈμραΓΘ Οἰος5- 

ατ Οἡ Ἰἰπ6 8322. 
Σαώσομεν, 1 Ῥ]αγ. δαΐ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ σαόω, ““ἐο δανε.᾽" ΟὈΠΊΡΑΤΕ 

ΟἸοκβαγῳ οη ὈΟΟΚ ἰ., 88, 5. υ. σαώσεις. 

Ἔχεσκες, ἢ βῖηρ. ΕἘρίο 1ογαῦῖνϑ τόση οὗ [Π6 ἱπηροσῇ. ἱπαία. 

δοὶ οἵ ἔχω, ἀπά ρΡυΐ ἴῸΓ εἶχες. ' 
ἴχνε 478. Φῆς, Ἐρῖο δηά Ιοπὶς ἴου ἔφης 2 βίη. ἱπιρδσῇ. ἱηαία. δοί. 

1χνε 469. 

ἴμχσνε 472. 
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: Βοοῖ δ. 1πὲὸ 413--487. 

οἱ φημί. “10 8δαψ" Νοῖ ἴο ὃὈ6 σοπίουπάθα νὴ φής, 109 ᾧ 5ιη5 

ΡΓ68. ἱπάϊο. δοῖ. ΟΡὈΒΘΥΥΘ 1Π6 ἀϊδγθηοθ οἵ δοσθηζιδιίοι.. 

Ἑξέμεν, Ἐρὶς, Ῥοτίς, πὰ “ΖἜ0]1ς (ῸΓ ἕξειν, Γαΐ. ἰηΐ, δοῖ. οἵ ἔχω. ᾿ 

Ἐυ θβὶ ἰογιη, ἑξέμεναι. 

Γαμύροϊσι, Ἑρὶς δηὰ Ιοηὶς ἔογ γαμόροϊς, ἀαΐ. μὶαγ. οὗ γαμ- 
ρός, οὔ, ὁ, ““α ὑτοίλεγ-ἐπ-ἰαιο.᾽" Ιπὰ σθηθυδὶ, ΔΗΥ͂ ΘΟηΠ66- 

(ἴθ ΟΥ το] ἰίοη ὈΥ͂ ΤΠΔΥΓΙΆΡΘ.--- ΕἼΟΠῚ γαμέω, “ ἐο πιαττῳ.᾽" Α5 Τοραγάϑ 
(Π6 Ἰηβογίίοιι οὗ 186 β θδίννθθη 1ῃ6 ἵννο ᾿ἰψα 8, σοῦρατθ Οἰοββατῳ 

οἷν ᾿ἴπη6 287, 5. Ὁ. ἡμύροτες. 

Ἔνειμεν, Ερὶς ἀηὰ Ιοηΐς [ῸΓ ἔνεσμεν, 1 Ρ]ΌΓ. ΡΓ6Β. ἰπάϊο. 

αοΐῖ. οἵ ἔνειμι, “ἰο δὲ ἴπ.᾽" 
.- Τηλοῦ, δἀᾶν., Πκ6 τῆλε, " αἴατ,᾽") “ [ἀν οὔ." --τ πὰ οὐβοϊοθίθ 
δάἀ͵θοίίνθ, τηλός, τὺ Ὀ6 ἴακθῃ 85 1Π6 ΒΟΌΤΟΘ ῬΏΘΠΟΘ 

ΘΟΙῺΘ τηλοῦ, τηλοῖ, τηλόθι, τηλόθεν, τηλόσε, 41} υβοὰ 45 δάνεοτγῦβ. 

Ξάνθῳ, ἀαϊῖ. 5βίησ. οὗ Ξάνθος, ου, ὁ, “τἠε Χαπίλιι5,᾽" ἃ Υἶνοὺ οὗ ἴ,γ- 
οἷα, {}}Π1Ππρ᾿ ἰηΐο 16 568 αῦονθ Ραΐαγσγα. Οοπβϑιὶὶ ποίΐθ. 

Διψήεντι, ἀαΐϊ. Βηγ. τηᾶ56. οὗὨ δινήεις, εσσα, εν, “ εὐάψίηρ." -- Ετοτὰ . 

δίνη, “ἀπ εἰ." 

ἼἜλδεται, 8. 5ίησ. ΡΓ68. ἘΠ οὗ 1Π6 ἀοίδοίϊ νϑ πορούμας 
ἔλδομαι, "ο τοϊδὴι ξογ,᾽" “ἰο ἀεαῖγε.᾽"" “8 νϑγῦ νγὰβ ρτγοῦ- 

Ἅ0ΙΚ ἀἰσατητηαῖθα, δηἃ 50 ΠΙΔΥ Ὁ6 τοραγάθα 85 δκίη ἴο υεἰΐε, βούλομαι, 

Σὴ6 ΕΠρ 5 τσ, τοοιιά, ὅχα. 

᾿Επιδευής, ποτῃ. 5ίησ. πηᾶ56. οὗ ἐπιδευής, ἔς, ἘΡΙΣ δηὰ ΙΟηΐς (ὉΥ 

ἐπιδεής, ἕς, ““ἴπ τραπὲ,. “ ἰαοκῖηρ.᾽" --ΈΥοτῃ ἐπί δηὰ δέω, “1ο τοαπὲ.᾽ 

Μέμονα, 1 5ἴησ. οὗὨ 1η6 ρορίϊς, ΕἘρὶς, ἀπά [ἴΙοπὶς ρογίδοξ. 

, τνε 482. νΙτμ ἃ ργεβθηὶ βἰσιϊβοδίϊοη, “1 ἀπι ἐαφετ," “1 ιοῖεῖ," “1 
Ἰρηρ,᾽," “1 εἰγῖυε," ἄς. Μέμονα 1Β ἴο μάω, μέμαα, ἃ8 γέγονα ἴο γάω. 
γέγαα ; ἰὶ 15 ἀΚίῃ, 4130, ἴο μένος, μενεαίνω, ἃ5 Μ}86}} ἃ8 10 μένω, μίμνω. 

Ὀδοαυβ6 μέμονα ΘΟΠΥ͂ΘΥΒ 1Π6 ποίϊοπ οὗ ἃ 5βιθδαίαβί, ἤχϑὰ ρΌΤΡΟΒΘ : 
θαΐ 10 Βὰ5 ΠΟ ΡΥΌΡΘΓ ργθβθηΐ μένω, ΑἸ ΠΟῸ ἢ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ βϑίσηθα ὃν 

ΤΔΩΥ ἴ0 500} ἃ νϑτῦ. 

Τύνη, Ερὶο πᾶ Ποτῖὶς [ῸΤ σύ, “ἐλοιι." [ΚΘ ἐγώνη, [ὉῸΤ 

ἐγώ. 

"Ὥρεσσιν, Ἐρία σοηίταοΐοα ἀαίῖνθ ΓΙῸΣ ὀῤαδάν. ἀδῖ. ῥΙυγ. 

οἵ ὄαρ, αρος, ἧ, “α σοπδογί.᾽)) ““α τοὶ. Νοὶῖ ὈΥ͂ τηθίδιΠ6- 

5:3 [γῸ πὶ ἄορ, ἃ5 ΒΟΙΏ6 58Υ : Ὀὰυϊ ΡΓΟΒΔΌΪΥ ἔγοτῃ [6 5816 Τοοὶ ἃ8 ἄρω, 

εἴρω, 1,αἱ. 56Έ0, “8118 [Πδὲ ἰ5 1:16 ΟΥ̓ Κη ἴο οΠ6.᾽ὁ 

᾿Αψῖσι, Ερὶς δηὰ Ιοηΐο (Ὁ ἁψῖσι, ἀαΐ. ρίατ. οὗἁ ἁψές, ἴδος, ἡ, 

“ᾳ ἐψίπρ,᾽" “" [αβιεπῖηρ,᾽" “ ἐποιῖηρ," «πὰ ἤθη βαιά οὗ 16 
“)οϊπίπρα," ἱ. 6.» . λε πιεϑῖμ:8᾽" Οἵ ἃ ΠΡᾺ.--- ΕἼΟ τ ἅπτω, “ ἐ0 7οἴη," “Ἰο 
εὐπηεεί.᾽ . 

11νῈ 414. 

[1νὲ 477. 

1{πκνὲ 479. 

[πνὲ 48]. 

1πνὲ 485. 

11νε 486. 

[1νὲ 487. 
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Βοοῖ δ. [πηὲ 487-800. 

Δίνου, σθῃ. 5βίηρ. οἵ λίνον, ου, τό, ““α ἤατεη εογά," ““α Πδλῖπθ ἔπε,᾿ 

“αᾳ ἤβιῖπρ ποῖ." ΑἸ50 δπηρὶουθα ὑὈγ ροβί- Ηουηθυῖσ ΨΥ ΘΥΒ ἴ0 1πᾶ}- 

οδίβ “δε ρίαπὲ ἐμαὶ »τοάμοσες κατ." 
“Αλόντε, ποΙη. 0.8] 2 Δ0ΥΓ. ραγί. δοΐ. οὗ πασενθῦι, ΟοΙράτ Ο᾽ο55- 

ατν ΟἹ ὈΟῸΚ ἸΪ., 874, 5. υ. ἁλοῦσα. 
Πανάγρου, σθῃη. 5ἴηρσ. πθαΐ. οὗ πάναγρος, ον, “ αἰϊ- σαἰοϊηρ." -- ΕἼΟΤὰ 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν, μιὰ ἄγρα, “α οαἰοἠῖηρ,᾽" χα. ξ 

Δυσμενέεσσιν, ἘΡΙΟ ἃπᾶ Ιοπὶς [ῸΓ δυσμενέσιν. ΟὈΟΙΏΡΑΤΘ 
᾿ Οἰοδδατῳ οἢ ὈΟΟΚ 1]., 51. 

Ἔλωρ, ποπὶ. 5ίηρ. οἵ ἕλωρ, ὡρος, τό, ““α »τεν,᾽" ““α δοοίψ." ἴῃ Ηο. 

ΤΩΘΙ υ5ΌΔΠΥ ἰπ 1Π6 5ΙΠσΊ]ΑΥ, οὗ ἈΠΟυΤΙ θα ΘΟΥρΡ565, Ῥν Β] ἢ 16 Ἰαῖϊ ἴὸ 

1Π6 ΘΠΘΙΏΥ, ΟΥ σίνθῃ ὩΡ ἴο ἀορβ δπὰ Ὀϊγά8.---ΕἼότη ἑλεῖν,  ΔΟΥ. 1ηΐ. 

δοῖ. οὗ αἱρέω, ““ἐο ἐαζε," ““ἰο δεῖξε." 

Κύρμα, ποπι. 5ῖηδ. οὗ κύρμα, ατος, τό, “{᾿αὶ τοὐϊοῖ ὁη6 πιεεὶς «οἱ, 

ἰρλίδ προη, βηπά5,᾽" 1. 6., ““α δοοίψ, ργεν, 8οιὶ."--- ΕἼοτῃ κύρω, “ἰο ἰϊδλι 
τροη,᾽" ἄο. 

[χνὲ 488 

ὝὙμήν, ΕἘρὶο δηὰ Θουῖο ΤῸΥ ὑμετέραν, ἀοου5. Βίηρ. ἔδτη. οὗ 
ὑμός, ἤ, όν, ἘΡΙΟ δῃα ΤοΥΪΟ [ῸΓ ὑμέτερος, α, ον, “ ψοιιτ,᾽" ἄχο. 

Τηλεκλειτῶν, 56. Ρ]ΌΓ. Τη850. οὗ τηλεκλειτός, ἥ, όν, ἀπὰ 

4150 ὅς, όν, “7ατ- [απιεά.᾽"". --ΕὙοΙὴ τῆλε, “αὔαν,᾽" ἀπιὰ κλε"- 

τός, “ [απιεά,᾽" ἀπᾷ 1815 ἔτοτη κλείω, “ἐο πιαῖε απιοιι5.᾽" 
Δάκε, Ἐρὶς ἃηὰ Ιοπἱο ΤῸΓ ἔδακε, 8 βίπηρσ. 2 801. ἱπαΐο. δοὲ 

οὗἉ δάκνω, ““ἐο διε6,," ““ἰο δἰῖτιρ : [αΐ. δήξομαι : ροτί. δέδηχα " 

9. 80Υ. ἔδακον.----Γ 8 ϑ'δηβουσι Τοοΐ 15 ἄαπο, ΟΥ ἄκος, ““ἴο Ὀϊ16." Οοτη- 

Ρᾶγθ {π6 1αἰΐη ἄεπβ, (ῃ8 ατθοκ ὀ- δούς, ὀ-δόντ-ος, ἀπ {ῃ6 δυτηδῃ 

Ζαλιη. 

[χνε 489. 

[χνεὲ 491. 

Τ1ινε 493. 

- 

᾿Ἐλελέχθησαν, 8 ῬΙΌΓ. 1 Δ0Γ. ἱπ4 16. ρ458. ἴῃ ἃ τη 4]6 5Ξ6η86 

οἵ ἐλελίζω, “ἰο τολῖτὶ τοιπα,᾽" “ ἐο ἐιιτη τομηά," ἄο. Οοιη- 

ΡᾶγΘ Οἰοβϑβαγῳ οἡ ὈΟΟΚΊῚ., 580, 5. υ. ἐλέλιξεν. 

᾽᾿Αολλέες, Ἐρὶς δπὰ Ιοηΐο ΤῸΓΣ παρε ΠΟΣΏ. Ὀ]0Γ. τηᾶ56. οὗ ἀολλής, 

ἔς, “ αἰϊ ἱορείμετ,," “π᾿ οἷοδε ατταν.᾽--- ΕἼΤ ἀ, σΟρυ] αν, πα εἔλω͵ 

“0 Ῥγε85 οἷοδβε," ὅζο. 
᾿Εφόθηθεν, ἘρΡΙα πὰ ΤΙ [ῸΓ ἐφοδήθησαν, 8. Ῥ]ΌΓ. 1 Δ0γ. ᾿πάϊο. 

Ρ885. οἵ φοθέω, “ἰο ἐεττίν : ζαΐϊ. ἥσω, ἄτα. 

Λχνας, ἃ 6005. ρΡ]ΌΓ. οὗ ἄχνη, ης, ἡ, ΕΡΙΟ πὰ ΙΟΠΪΟ ΤῸ ἄχνα, 

ἴνε 499. ης, ἧ, “ ελαῇ." Οὐτηρᾶτθ ΟἸἰοσβδατῷ οι ΟΟΚ ἰν., 426, 5. τ. 

ἄχνην. 

᾿Αλωάς, δοοῦβ. Ρ]0Γ. οὗ ἀλωή, ἧς, ἡ, “α ἐπγεδηϊηρ στοιηπά," “ἃ 

ἐἰτεδλίηρ ἤοοτ." ΟὐΟτηράγα Οἰοβδατῳ ἡ 1π6 99, 5. ν. ἀλωάων. 

Λικμώντων, σ6ῃ. Ρ]ΌΤ. πη856. ΡΥ685. Ρᾶ τ. δοῖ. οὗ λικμάω, “ἐδ 

τοϊπηοιο.᾽"-- ΕἼΤ λεκμός, “ α τοϊπποισίηρ 7απ ΟΥ δλουεῖ.᾽" 

[λκχε 497. 

Τιανε 500. 
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Βοολ ὃ. 1΄πὸ 500.--516. 

Δημήτηρ, ποτ. βίης. οἵ Δημήτηρ, τερος ἃῃᾷ τρος, ἢ, “ Πεηιείεγ,᾽" ἴῃ 

[αἰτίη “’ Οεγε5." --ἰΕὝὙοπὶ δῆ [ῸΓ γῆ, ἃπὰ μήτηρ, 80 1Πδΐ {Π6, πατηθ νν}}} 
Βίσηϊν “ΜοίμποΥ Εδτί.᾽" 

Κρίνῃ, 8 5ἰηρ. ΡΥΘ68. 500]. δοί. οἵ κρένω, ““ἰο ϑεραΐαίε :᾽" ἴαι. 
κρινῶ : Ροτῇ, κέκρικα. ΟΟΙΏΡΑΓΘ ἴΠ6 σ'δηβουίς ἀγῆ, “" ἴ0 860- 

ΑΥαΐθ,᾽"" δηἀ 1Π6 1,811 ΘΕΥη-Ο. : 

᾿Επειγομένων, σ6ῃ. ρΡ]υγ. τηᾶ50. ΡΥ68. ρατί. τηϊά. οὗἉ ἐπεέγω, “ἐο πιεσε 
οη ΔΠΟΙΠΘΥ ἢ ἴῃ 1Π6 τη! 16, “ὁ τιβὴ ὁπ." --π ΟὈμραγθ Οἰοσϑατῃ ὁ 

ὈΟΟΚ Ιἰ., 3564. 

Ὑπολευκαίνονται, 8. ῬΙΌΥ. ΡΥ6Β. πη. Ρᾶ58. οὗ ὑπολευκαίνω, 

“9ο πιαζε σταάμαϊϊ ιοἰῖῖε 1 ἴῃ 1ῃ6 ΡᾶΒΒίνύθ, ““ἐο ργοισ ργαά- 
μαϊγ τολιε 1 ἴαΐ. ανῶ.---ΕἾ ΟΠ ὑπό πὰ λευκαίνω, ““ ἐο τολίεη,᾽"" δὰ 

{15 ΤἾτῸΠ λευκός, “τολῖΐ6." 

᾿Αχυρμιαΐ, ποιη. Ρ]υΓ. οἵ ἀχυρμιά, ἄς, ἡ, ““α γῬίασε ιὐλεγε οὐα {αἰ 8." 
-- Ετοπὶ ἄχυρα τά, “ ἐπα." 

Πολύχαλκον, δοοι5. βίης, τηᾶ80. οἵ πολύχαλκος, ον, “ αἱὶ 

ἴανε δ04. ὑγαξέη," “ ὁγατεη- οιπαεά.᾽---ΕὙοΙΩ πολύς ἀπά χαλκός. 

᾿Ἐπέπληγον, 8 Ρ]υγ. 2 Δ0Γ. ἱπάϊο. δοῦ. οὗ ἐπιπλήσσω, “ἰο 5ἰτγίκε,," 

“ἐρ δέῖγ 0, ἄχο. ᾿ 

᾿Επιμισγομένων, 56Π. ΙΕ, τηᾶ86. ΡΥΘ5. Ρασέ, τηϊά, οὗ ἐπε- 
ἴανε᾿ 506. μίσγω, ““ἰο πιϊηισίε," ὅχα.,) ροθίϊς δηὰ Ιοηὶς [ῸΓ ἐπιμέγνυμε. 
ἩΟΙΏΘΙ 0.868 ΟΠΪΥ͂ [1 Τα] 618..---ΕὙοτῃ ἐπί δηὰ μέσγω. 

Ἡνιοχῆες, ποΙῃ. Ρ]αΓ. οὗ ἡνιοχεύς, ἕως, Τοηῖο ῆος, ὁ, ““α οἰατιοίεεγ. ""- 

τοῖα ἡνία, “ἐλ τοῖν8,᾽" ἀῃὰ ἔχω, ““ἰο κοϊά.᾽" 

Ἰθύς, ἀᾶν., ““τίρλε οπισατά." ῬΥΟΡΘΙ͂Υ ἀη δἀ]θοίϊνο, ἐθύς, 
εἴα, ύ. ; 

Ἐκραίαινεν, 8 Βὶπρ. ᾿τηροτῇ. ᾿πνάϊο. δοῖ. οἵ κραιαίνω, Ἐρὶδ 

[αν δ08. Ἰϑδηστῃοπηθᾶ ἔστι οὗ κραίνω, “ἐο αεοοηιρίδλ,᾽ “ἰο {μἰΠ|}.) 
Ταΐ. κρανῶ, ἄο. 

᾿Ἐφετμάς, ἀοουβ. ΡΙαγ. οὗ ἐφετμή, ἧς, ἦν, “" α σοπιπιαπά,᾽" “ἀπ ἐπ)ωπο- 

ἐϊοη." ΑΔ ροθίϊς ψογσά, τομὴ ἐφέημι. 
Χρυσαόρου, 56τι. Βἴηφ. τηᾶ86. οἵ χρυσάορος, ον, “ οΥ ἐλε 

ἴανε δ09. φοϊάοη βισοτα,᾽)" ““«ὐἱέ, ροϊάθη βιοοτά."--- ΕἼοτὴ χρυσός δῃὰ 

ἄορ. Οοηϑδυϊῖ ποίθ. 

. Πίονος, 56}. 5ίπα. πϑαυΐ, οἵ πίων, ον, 56ῃ. πίονος, ὅζα.»ν 
[͵τνε δ12. «αὶ,» ω γίοῖι," ε τσεαϊιὴψ."» 

Μεθίστατο, 8 5ἷησ. ἱτπηροτγῖ, ἱπάϊο. τηϊᾷ. οἵ μεθίστημι, “10 

νε δΙ4. »ίαοο απιοηρ᾽ : ζαϊ. μεταστήσω.---ΕὙοΤὴ μετά ἀπά ἴστημε. 

ῬΑρτεμέα, Δ6ο5. 5ίηρ. τηᾶ80. οὗ ἀρτεμής, “ δοιιπά," “5αΐε απὰ 
«οιπά."--τοπὶ ἄρτιος, ““ σοπερίείε, ρετζεοὶ, ἐπεῖγε."" ' 

1χϑνὲ δ16. Μετάλλησαν, ἘΡὶς δῃὰ Ιοηΐο ῸΓ μετήλλησαν, 8 Ῥὶαγ, 1. 

ΤανΝῈ δ0]. 

[πν 502. 

1νῈ 5806. 
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: Βοος ὃ. 1πὲ δ11--5238. 

Δ0Υ. ἰηαϊο. δοῖ. οὗ μεταλλάω, “10 φιιεδίϊοη." ΟὈΟΙΏΡρωΓΘ Ο οσδατῳ οἱ 
ὈΟΟΚ 1., 880, 8. Ὁ. μετάλλα. 

Ἔα, Ἐρία δηὰ Ιοηϊο ἴου εἴα, 8 βίηρ. ἱπηρουῖ. ᾿πᾶϊο. δοῖ. οὗ 

ἴων δ17. ἐάω, ““ἰο ρεγηιὶ,᾽"" ““ἰο αἰἴίοιν :᾽) ἴαΐ. ἐάσω : ροτί. εἴακα : ὦ 

ΔΟΥ. εἴασα. 

. Βίας, ἀσοι5. ΡΥ. οὗὨ βία, ας, ἧ, “ δἰγεηρί,᾽" “πυρὶ. Ἰὴ 

ἴλνε δ21. ΗΟΠΊΘΓ 5.81} Υ, ἤθη Ὠανίηρ 1Π18 56η86, ἴῃ {Π6 ρΙ] ΓΑ]. 

Ὑπεδείδισαν, Ἐ]ρρὶς ἀηὰ Ιοηΐς ῸΥ ὑπεδεδίεσαν, 8. ῬΙΌΓ. 2 ΡΙαρθοτί. 

βοΐ. οἵ ὑποδείδω, ““ἐο ἔδατ,᾽" “ἰο ἀγεαά :᾽" [αἷ. σω. 

Ἰωκάς, ἃσοα8. ΡΙΌΓ. οὗ ἰωκή, ἧς, ἦν, “αὐ δαξἐϊδ-ογν,᾽)) “μὲ δαξι[6-ἀϊη.᾽ 

- τοῖα {Π6 ᾿πἰογ)θοίίοη ἰώ. 

Νηνεμίης, 5θη. 5ἰηρ. οὗ νηνεμίη, ης, ἦ, ἘΡΙο ἀηα Ιοηΐϊο ἴοι 

νηνεμία, ας, ἧ, “α οαἴηι.᾽""--- ΕἼΟΙῚ νήῆ-ν, ἱΠΒΘΡΑΥΔΌ]Θ ΡὈΥΪγᾶ- 

ΌῚν6 Ρυθῆχ, δῃηᾶ ἄνεμος, “τοἱπά.᾽" 
“᾿Ακροπόλοισιν, Ἑξρίο ἀηᾷ Ιοπϊς [ῸΥ ἀκροπόλοις, ἀαΐ. Ρ]0Γ. ηθαΐ. οὗ 

ἀκροπόλος, ον, “ἰοξέμ-ἐορρεά,᾽" ““ μιρ᾿-ταπρίηρ.᾽" --- ΤΟΙ ἄκρος, “ α. 
ἐλ ἰο0},᾿"" πιὰ πολέω, πέλω, ““ἰο δε," ὅτο. 

Εὔδῃσι, Ἐρίο ἀπά Ιοπΐο ΓῸΥ εὔδῃ, 8 βίηρ. Ργ65. 50]. δοί. 

οὗ εὕδω, “ἰο 5166} :᾽ ἴαϊ. εὐδήσω, ἕο. ΟὈΟΙρΡΑΥΘ ΟἸἰοδβατὰ 

ἡ ὈΟΟΚ 1Ϊ., 2, 8. υ. εὗδον. : 

Βορέαο, οἸά ἔογπι οὗὨ {16 σϑῃϊῖνα ΤῸΥ {ῃ6 Ἰαΐθ Βορέου, σ6ῃ. 5ίηρ. 

οἵ Βορέας, ου, ὁ, Τοηὶο Βορέης, οοπίταοίαα Βορῆς, ἕω ; ἴῃ Αἰίίς, Βοῤῥᾶς, 

ἃ, ““ἐδε ποτέ ιυϊη."" 

Ζαχρηῶν, 56ῃ. ΡΙ0Υ. πιᾶ80. οὗ ζαχρηής, ἕς, “ »γεδδῖηρ υἱο- 

ἰεπιϊψ ον." ---ἶΝο ἀουθὲ ἔγοπὶ χράω (ἸΔἢ νυ ϊοἢ ΘΟΙΏΡΑΓΘ 

ἐπιχράω, ““ἰο γγε55 ἐαρετὶῳ ὁπ) δῃα 1ῃ6 ἱπίθῃβινθ ὈΥθῆχ ζα-. 
Πνοιῇσιν, ἘΡΙΟ δηα Ιοπὶς [ῸΓ πνοιαῖς, ἀαΐ. Ρ]Γ. οὗἉ πνοιῆ, 

ἴανε δ20. ἧς, ἡ, ἘΡΙΟ ἀπά [οηἱ΄ ἔὉΓ πνοή, ἧς, ἧ, “α ὑϊαδὶ,," ἄχο.----ΕἼ τα 

πνέω. ΤῊΘ ψογά 18. δτηοϑύ Β0]6 }Υ ροθίϊοαὶ, πνεῦμα Ὀδίηρ 56 ἴῃ 

ΡΤΟΒΘ. ; 

Λιγυρῇσι, Ἐρὶα ἀπά Ιοηΐο ἴοΥ λιγυραῖς, αἴ. Ρ]0Υ. ἔδτῃ. οὗ λιγυρός, ἅ, 
ὧν, “ἐφλγὶ,,) «« οἴσαν,)) ““ τοϊιϊδεϊηρ,,) ὅχο.--- ΕἼ λιγύς, ““ οἰεαγ-ἰοηπεί,᾽" 

“ φλγῖ!,» ἄορ. Οοτῆραγθ Οἰοβϑαγῃ ὁπ ὈΟΟΚ ἱ., 948, 5. τ. λιγύς. 
Διασκιδνᾶσιν, 8. ΡΙΌΓ. ΡΓΘ68. πα ]ο. δοῖ. οὗ διασκίδνημε, “" ἰο ἀΐδρεγδε,," 

"60 δοαίίεγ ;,) ροθίϊς, πα θβρθοῖδ!!ν ἘΡὶο, [ΌΓΠη ΤῸ διασκεδάννυμι. 

᾿Αέντες, Πστη. Ῥ]ῈΥ. τη856. ΡΥ65. ρΡᾶσί. δοῖ. οὔ ἄημι, “ἐο δῖοιν,᾽" ἄτα. 

᾿ς Ἐφέθοντο, 8 Ῥ]αγ. ἱπιρογῇ, ἱπάϊο. οὐὨ 116 ροϑίϊς ἀδβροπθηΐ 

ἴανα δ2 7. φέθομαι, ““ἰο ξεατ,," ““ἰο δὲ ἀϊδηιαγεά." βθοα ΟΠΙΥ ἴῃ 1ῃ6 
ῬΓθβθηΐ δηὰ ἱπιροσίδοϊ, ἀπά δαυϊνα]θηΐ, ἰῃ ἔδοΐ, ἰο φρδέομαι. 

᾿ἘἘ φοίτα, 8 5ῖηρ. ἱτηροτῖ. ἰηάϊο. δοῖ. οἵ φοιτάω, “ἐο ἰγαῦεγϑ8ε," 

“0 ρὸ ἐπμγοιρὶ :" ἴαϊ. ἥήσω. 'ΤῊΘ ΕΡρὶο πὰ [Ιοπίο ΤΌ, 18 

ωχΝῈ 523. 

1χνῈ δ24. 

πνε δ25. 

ἴνε 528. 

φοιτέω. 
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Βοοῖ δ. Ι΄πὸ δ81-δδ. 
Πλέονες, ἈΟΙΏ. ΡΙΌΓ. τη880. οἵ πλέων, ον, ““ τὰ "Υε7᾽" ΘΟΙΏΡρΔΓ. 

αἰΐϊνθ οἵ πολύς. Οὐοἴηρατθ Οἰοβδαγῳ οἢ ὈΟῸΚ ἱ., 281, “.ν 

πλεόνεσσιν. 

Πέφανται, 8. μ]υγ. ροτῖ, ἱπάϊο. Ρᾶ58., αββϑίσηδα 9 1ῃ}6 τδάϊςδὶ φένω͵ 
“0 βίαν." [αἱ. Ρᾶ58. πεφήσομαι : ρΡατῖ. Ρ488. πέφαμαι. Οὔδβοτνο (δδὶ 
πέφαμαι ὈΘΔΓΒ ΘΧΔΟΙΪΥ 1Π8 58Π16 Γα]αἰΐοη ἴο (6 τοοῖ ΦΕΝ- 88 τέτα- 
μαι ἀο65 ἴο {ῃ6 τοοῖ ΤΕΝ-, ἰπ 106 νϑγὺ τεένω;; νγῃ}}6 πεφήσομαι ἰ5 

Τογπιθὰ ἔτοπὴ πέφαμαι, |κ6 δεδήσομαι ἵτοιη δέδεμαι, λελύσομαι ἴτοτη 
λέλυμαι. (Βιμίπιαππ, ἵγτερ΄. Ῥετῦα, Ῥ. 208, εἀ. ΕἸδλίακε.) 

Δηϊκόωντα, σου 8. Βίησ. οὗ Δηϊκόων, ὠντος, ὁ, “ Πεϊεοοη, 

80ῃ οὗ Ρεγραβαβ. 

Τίον, ἘΡὶδ δηά Ιοῃὶς ἴου ἔτιον, 8 ργ. ἱπηρθσῖ. ἱπάϊο. δοῖ. 

ἴανε 586. οΓ τίω, “ἰο δοποτ," ἄθ. Οὐοπηρᾶτθ Θίοσφατῃ οα δοοῖκ ἱ,, 
δ08, 5. υ. τῖσον. - 

Νειαίρῃ, ἘρΡΙ6 δηὰ Ιοπὶς ΤῸΓ νειαέρᾳ, ἀαΐ. 5Βίηρ. ἴδιη. οὗ 
ἴαπε δ89. νείαιρος, α, ον, ΔΠΠ ἸΓΓΘΡΌΪΑΙ ΘοΙΩραγαίν οὗ νέος, }υϑὲ ἃ3 

νέατος, νείατος, 15 ἃ ΒυροΙ] αν ; “ἐλδ ἰαίέοτ,᾽" “ἐδ ἰοισετ." 

Υἷε, σου. ἀπ4], ἴτοπὶ ἃ βίϑιη υἱς, υἷος, “α 5οη.") Οοχῃ» 

ΡᾶγΘ Οἰοσβαγῳ οπ ὈΟΟΚ ἰἰ., 20, 5. συ. υἷι. 

Βιότοιο, Ἐρίο δηπὰ Ιοηΐς ἴῸΓ βιότου, 56ῃ. δίησ. οἵὨ βίοτος, 

ἴλνε δ44. ου, ὁ, “ἰδ πιεαη οὗ δε διβίεποε."- ΕἼοΙῃ βιόω, “ ἰο ἰἴτε.᾽" 

Τέκετο, Ἐρὶς δηὰ [Ιοηὶο [ῸΓ ἐτέκετο, 8 βίησ. 2 δου. ἱπάϊο. 
ἵπνε δ46. πὰ, οἵ τίκτω, “ἰο ὑτίηιφ ζοτιν," Ὀὰϊ βαϊὰ αἰβο οἵ τῆ 
ΤΑΊ ΠΟΥ, “ἐο δερ εἰ," ἃπὰ ποῖ ΤᾺΓΘ ἴῃ [15 5Β6η56 ἰῃ ΗΟΠΊΘΙ, ν 80 0568 

16 δογίβὶ τηϊ ἀ16 (85 ἴῃ 1ῃ6 ργεβθηΐ ἰῃβίδποθ) ΤΠ ΒΕΎ ἴῃ 118 βἰστὶ- 

βοαίίοη, γϑῖ ποῖ δἰνναΥβ : [αΐ. τέξω, ἈΒΌΔΙΙΥ τέξομαι, Ῥορίίς, αἰ5ο. 
τεκοῦμαι : ΡεΤΐ. τέτοκα, ὅτα.---Ἰ ,Θησιμαηθά ἔγοτῃ ἃ τοοὶ ΤῈΚ-. " 

Πολέεσσι, ἀαΐϊ. ρίυγ. Ερὶο ἀπά Ιοηΐο ἴῸγ πολλοῖς. Οὐμρᾶγθ ΟἿα82- 
«τῳ οἡ ὈΟΟΚ ἰἰ., 417, 8. Ὁ. πολέες. 

Διδυμάονε, ποῃ. ἀμ] τηᾶ50. οἵ διδυμάων, ονος, “ ἐιοῖπ᾽ 

ἴλνε δ48. Ῥ ριο (τ δίδυμος. 
Ἡδήσαντε, ποτ. ἀμ4], 1 Δ0Υ. ρατί. δοΐῖ. οἵ ἡδάω, “ἰο αἰταΐη 

ἴχνε 550. 0 πιαρ᾽5 εδίαίε,᾽" “ἰο μὰ 4, πιαη 5 εδίαίε :" ἴα. ἥσω : 1 δοτ. 

ἤδθησα.---τοτα ἤδη, “ πιαπ᾿ξ ε5ἰ 

Εὐὔπωλον, δοου. τ ἔβιη. οὗ ΩΣ ον, “ αὐουπάϊπρ 

ἴανε δδ1. δίεεάς,,) ““ὀγεεάϊηρ ἥπε ἀοτϑεβ." ΓΙΟΥ͂, “ τομὴ Ἀπ6 
"καὶς." -- τοι εὖ ἀπὰ πῶλος, “α γοαὶ,᾽ “ἃ ψοιπρ λοτβε." 

᾽Ατρείδης, Ἐρὶς ἃπηὰ Ιοηΐο ὉΓ ᾿Ατρείδαις, ἀδῖ. ΡΙΌΓ, οἱ 
ἴχνε δὅ2., ̓ Ατρείδης, ου, ὅτο. 

᾿Ἐτραφέτην, 8 ἀμ], 2 δΔοτ. ἱπάϊο. Ρᾶ58. οὗ τρέφω, ““ἰο τεᾶτ,᾽ 
“10 πωτίωτε." Οὐπθϑυ]ν Θίοσδατψ Ομ ὈΘΟΚ ἱ,, 351, “. ν 

{πνε 531 

11νε 534. 

1νῈ 542. 

[πκε δῦ5. 

΄φ 
γσαῴεν. 
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Βοολ ὃ. 1πὲὸ δ5ῦ--586. 

Τάρφεσιν, ἀαῖ. Ρ]υγ. Οἵ τάρφος, εος, τό, ““α ἰλεκεὶ." Β τοῖν, 

“ οἰοδεηε55,," ““ ἐμιοκηπεδε.᾽"--- ΕὙότη τρέφω, “ ἰο ἐμέοκετι." 
Ἴφια, ἀ66ι5. ΡΙυτ. πααΐ. οὗὨ ἔφιος, α, ον, “ δίτοΉρ,,") “᾿πιϊρ᾽) ιν." Οὐ- 

ΟΌ͵Β Οἴἴθη ἴῃ Ηοτηθσ, θὰ ΟΠ]Υ͂ ἴῃ [Π6 Ρῇγαβ ἔφια μῆλα, “ ἰαγρε. 
ροοάϊῳ 566." ---ΕἼότα ἶφι, ““ Ῥοισετζεῳ,᾽" “ διγοηιρίψ,᾽" ἄς. 

Κεραΐζετον, 8 8] ᾿Γ65. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ κεραΐζω, “ἐο 46" 

βίγου," “ἴαψ τσαδί6,᾽ ““ταυαρε :᾽ ἔαϊ. ἰσω.--- Αφοοτάϊηρ τα 
ΒΟΙΓΊΘ, ἵγοτὴ κέρας ; δοσογάϊην, [0 ΟἾΠΘΥΒ, ΠΌΓΙΩ κείρω, “ ἐο δἰεαγ,᾽" “" ἐδ 

εἰς οὔ," ἄτο. ᾿ 
Κατέκταθεν, Ἑϊρὶς ἀπά ΤοΥΙΪο ΦῸΓ. κατεκτάθησαν, 8. ῬΙΌΓΥ 

1 ΔΟΥ. ἱπάϊο. ρᾶ55. οἵ κατακτείνω, “ἐο 5ἰαγ :᾽ Ταΐ. κατα- 

κτενῶ: 1 Δ0Ύ. δοΐ. κατέκτεινα : 1 80Υ. Ρᾶ55. κατεκτάθην. 

Καππεσέτην, Ἐρὶσ Βυποοραῖθα [ΌΤΙ ΤῸ κατεπεσέτην, 

ζαπε δθ0. 5 ἀυ.8], 2 Δογ. 1πᾶ. δοῖ. οἵ καταπίπτω. ΟΟΙΏΡΑΓΘ ΟἸ οαδατῳ 
ΟἹ ὈΟΟΚ ᾿., 593. 

᾿Ελάτῃσιν", Ἐρὶο δηᾶ Ιοηὶς ἴῸΥ ἐλάτα.ς, ἀαΐ. ΡΙαΥ. οὗἉ ἐλάτη, ης, ἡ, 

“α γρῖπε." ΑἸΤΘΥ ΗοΙΗΘΥἶΒ ἐϊπηθ αἰβιϊ σα Βα ἃ5 ἐλάτη ἄῤῥην, “ἐλε 

γνυῖε," πὰ ἐλάτη ϑήλεια, “{ἰ6 ἢν." -- δὐπαρβ τοτη ἐλαύνω, Οῃ 8ο- 

σομηΐ οὗὨ 115 Βιρῇ, βίταϊσῃΐξ στόνίῃ. 

Δίέε, ρος πὰ Ιοηὶς [ῸΥ ἔδιε, 8. βίη. ᾿ηρουῦ. ἱπάϊς. δοῖ. 

οὗ διω, ““ ἐο ζδαγ.᾽ 

᾿Αποσφήλειε, 8 Βίησ. ΖΞ Ο]ΪΟ 1 ΔΟΥ. ορί. δοῖ. οἵ ἀποσφάλλω, 
“0 σαν ἐο πιυῖ85,᾽ ὅζο. : Ταῦ. ἀποσφαλῶ : 1 ἃοτ. ἀπέσφηλα. 

-ΕἾτοπὶ ἀπό ἃηὰ σφάλλω. 
Μεῖνε, Ἐρῖσ ἀπά ἸΟηΪο ΤῸΥ ἔμεινε, 8 51η5. 1 Δ0Υ. ἱπᾶϊ6. δοί. 

νοῦ μένω, “ἐο τεπιαῖη.᾽" 

Παφλαγόνων, σθ6η. ΡΙΌΓ. οὗ Παφλαγών, ὄνος, ὁ, “'α Ῥαρλία- 

ϑοπῖαη." ΤΙη {86 Ρ]υΓΆ], Παφλαγόνες, ὧν; οἱ, “ἐλε Ῥαρλία- 

[1νὲ 557. 

[χνὲ 558. 

[ἀνε 866. 

[ἀνε 567. 

χανε 5171. 

[χνε 5177. 

δοπῖαη8.᾽" 

᾿Αγκῶνα, Δ 6008. βίην, οὗ ἀγκών, ὥνος, ὁ, “ἰδ δεπά οτ λοὶ- 

ἰοισ ΟΥ̓ ἐδε ἀτηι,""} ““ἐδα εἰδοιν,") ὅο. ΟὈΟΥΏΡΑΤΘ ἄγκος, ““α 

δεπά οὐ λοίϊοιυ ;"" ἄγκη, ἀγκύλη, ἄγκιστρον, “α ἢ51-λοοῖ;)" ἄγκυρα, “απ 

ἀποῆον ;" δα 81580 1Π6 1,αἰΐῃ ἀπριΐιδ, ἀποοτα, τπσιι5, πποῖηι5, χα. 

᾿Ασθμαίνων; ποῖη. 5π5. ΡΓ68. Ρατί. δοῖ. οἵ ἀσθμαΐνω, ““.ἐο 

ὑγεαίλμε ἠατά," “ἰο ρα5}." ϑαϊὰ Θβρβοίδ!ν οὗ ἐπ6 ἀθδίῃ- 
τΌΟΘΚΙ6.---ΕὙοη ἄσθμα, “ἃ ρῬαπέϊης,,") ““α ραδρὶπρ,᾽" ἀπ [815 ἴτότὰ ἄω, 

“10 δίοιν." : ᾿ 

Εὐεργέος, ἘΡΙο δηὰ Ιοηΐς ῸΥ εὐεργοῦς, 56η. Β[ηδ΄. τη856. οὗ εὐεργής, 

ἐς, “τοοῖΐ τιαάε,᾽) “4 τρεἰϊ σοπϑίτιιοίοα.᾽"--- ΕὙΟτΤὴ εὖ πὰ ἔργον. 

Κύμδαχος, ποτη. Βίπρ. Ιη856. οὗ κύμθαχος, ον, “ δεαά-ἤοτε- 

πιοδὲ " Δηβυνουίησ [0 {Π6 1 δἰ π ρτόπιιδ.---- ΤΟ 186 τα]- 

11νΝῈ 582. 

ἴμνε 588. 

ἴανε 8860. 
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Βοοζκ δ. Ζήπε 586-599. 

οδὶ κύδη, “ἐλε πεαὰ,᾽" ᾿Ὀγουρῇ κύμδη, “α λοϊϊοιν υε58εὶ, α σμι}, α δοιοὶ." 

Οοτηρᾶγθ ἰδ Κίπάγθα τοοΐβ ἴῃ κύδη, κεφ-αλή, (8 Οδττηδη Κορ, 

Κορρε, Κιρρε; ἴῃ 1ναιΐῃ εαρ-μὶ, ἄχο. 
Βρεχμόν, ἃσΟι8. βίης. οἵ βρεχμός, οὔ, ὁ, "' ἐῆξς δἰπείρι,,") ἕο. Οοτῃ 

ΡᾶτΘ ποίβ. 
᾿Αμάθοιο, Ἐρὶα δηᾷ Ιοῃὶς Ὸ0Υ ἀμάθου, ᾳεῃ. δίηρ. οἵ ἄμαθος, 

ἴαχε ὅ87. οὐ, ἡ, ““δαπᾶ," “α βαπάν οὶ]. Ορροξαὰ ἴο 568-5δηὼ, 

ψάμαθος.----ΕἼοΙη ἄμος, ἅμμος, “ Ξαπά." 
Ἵμασε, 8 βίηξ. 1 8Δ0Υ. ἰηάϊα. δοῖ. οὗ ἱμάσσω, “ο ἰαπὴ :᾽" ἴαϊ. 

ἴμνε ὅ89. ἱμάσω:: 1 δογ. ζμᾶσα. --- ἘΤοτα ἱμάς, ἄντος, ὁ, “"α ἰεαϊπετη 

δίγα οΥ ἐλοηρ,᾽" ““α ἰα5}." ἐ 
Ὦρτο, 8 5ἰηξ. οὗ 1Π8 εὐμοοραϊβα ῷ δου. τηἱᾷ. οἵ ὄρνυμι, " ἐο 
ἐχοῖξε,,)") ““ἰο αἀγοιίδε :) ἴαϊ. ὄρσω : 1 Δ0Υ. ὦρσα. Τῃ 1{|6 τηϊά- 

416, ὄρνυμαι, “10 ατοιι5ὲ οπεὶς 58εἰ," ““ἰο παντῳ,᾽" “ἰο τιιδὴ 1) 32. 80Υ. 
ὠρόμην, 8 5ἴπσ. ὥρετο; ὈΥ͂ ΒΥΠΟΟΡΘ, ὦρτο. 1,Θησίῃθηρὰ ἔοιτη οὗ ἃ 
τοοῖ ΟΡ-. 

[πε 590. 

Κυδοιμόν, ἀσοι5. βίηρ. οἵ κυδοιμός, οὔ, ὁ, “ἐπιπιμ!,,) “ων- 
ἴανε 598. ραγ," “ ορπιδίοτι ;" αἷβο, Κυάοίπιος, ρατβοηίβοὰ 8 1} 
οδιηραηίοη οἵ Ματβ, ἕο. Οοηβυὶ ποΐθ. 

᾿Αναιδέα, Ἐρίο δηὰ Ιοῃΐὸ ἴοσ ἀναιδῆ, ἀοοι8. βίηρ. οἵ ἀναιδής, ἔς, 

“ 5Παπιεῖε55,,)" ““τιιλίε55."" - ΕἼοτη ἀ, ργῖν., δῃὰ αἰδώς. 

Φοίτα, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοηΐς ΤῸ ἐφοίτα, 8 βἰηρσ. ἱτπηρογῖ. ἱπάϊο. 

δοΐῖ. οὗ φοιτάω. Οοηβοὶ Οἰοσδατῃ οἱ ὈΟΟΚ ἰἰϊ., 449. 
᾿Απάλαμνος, ποτη. βίπα. τηᾶ56. οὗ ἀπάλαμνος, ον : ΒΥ] ΟἹἿῪ 

“ἐτορϊλομὲ μαπά5,᾽") 1. 6., ““Λλείρίε55, οἰϊῳ." ἘἙογπιθά, πιείγι 

»ταιϊᾶ, ἔτοτι ἀπάλαμος, ᾿'κ6 νώνυμνος ἵτοτῃ νώνυμος ; ἃπὰ ἀπάλαμος. 
ἔγοτη ἀ, ργῖσ., ἃπιὰ παλάμη, “ ἐἰιε ραΐπι οὔ ἐς λαπά.᾽" 

Στήῃ, Ερὶσα ἸΙϑησίμαηθα ἔοσπι ἴοῦ στῇ. ΟΟπβυὶὶ Οἰοαϑατῳ 
ἴχπε 698. Ο ὈοΟΚῚ., 197. 

Ὥκυροῳ, ἀαϊΐ. βίηρ. τηᾶ56. οὗἉ ὠκύροος, ον, “ φεῖεῖ:. Ποιοίπρ." Ῥοοιίς 
ἴογτη [Ὁ ὠκύῤῥοος, ον.---ΕὙοπῚ ὠκύς, “ φεῖοκ,᾽" ἀπὰ ῥοή, “ α δίτεαπι," 

δῃᾷ {18 ἔγοπῃ ῥέω, “ἰο οιο." 

Προρέοντι, ἀαῖ. βίηρ. τηᾶ50. ΡΓ65. ρατί. δοί. οὗ προρέω (ἸΔίετ᾽ προῤ- 
ῥέω), “" ἰο βοισ οπινατὰ,᾽" ““ἰο τὰν ζοτγισατὰ :᾽" (αἴ. ρεύσομαι.--- ἘὙΟΤΉ πρό 

δηά ῥέω, ““ἰο ἢσιο.᾽" 
᾿Αφρῷ, ἀδϊ. 5ἰῃσ. οἵ ἀφρός, οὔ, ὁ, “ Ποαπι,᾽" ἈΒΌΔΙΪΥ οἵ 186 

[μινῈ 99. θα, Οοιηραᾶτα {Π86 ϑϑηβοτὶξ αὐήγα, “ ἃ οἰουὰ,᾽" ἀπὰ αἰϑὸ 
ὀμῆρος δῃᾷὰ ἐπιδεγ. 

Μορμύροντα, ἀρουβ. βίησ. ΡΓ6Β. Ρᾶτί, οὗ μορμύρω, “ἰο τοῦτ," “ἰδ 
γιιδῖ." ΟοΙΏραΓ͵Θ ἴΠ6 1 1} πιιγτπιεγο. ἡδαῤημυο πρραρ Ὁ Ὲ 8 

τοττῖ μυρμύρω. 

[χνε 5895. 

ΤανῈ 597. 

χρὰ 
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Βοοῖ δ. 1ήηπε 006-684. 

Μενεαινέμεν, Ἐξ ρῖς, Ποογίς, πᾶ ΖΞ Ο]1ς ΤΥ μενεαίνειν, ῬΥΘΒ, 

μιν 606. ἰηῆη. οὗὨ μενεαίνω, “ἰο ἀεδῖγε,᾽") ὅτο.----ἘὙΟΤῚ μένος, ὙΥΪῊ ΓΘ’ 

βατὰ ἴο ψ Ὠϊοἢ σοηβαϊ Οἰοσβατῃ ΟΠ ὈΟΟΚ 1., 108, 5. Ὁ. μένεος. 

Πολυκτήμων, ΠΟΙη. 5[πΠΡ. Ιηᾶ56. Οὗ πολυκτήμων, ον, δ6ῃ. 

ονος, “ αὐομπαϊηρ ἴπ ροβϑεβϑείοηβ.""--- Το πολύς πὰ κτῆμα. 

Πολυλήϊος, ποτ. 5βίηρ. τηᾶ506. οὗ πολυλήϊζος, ον, “ αδοιπᾶϊησ ἵπ σοΟΥΉ- 

Πεϊὰς." -- τοι πολύς ἀπα λήϊον, ““α ογορ,᾽" “ἐπε στορ βιαπάϊησ οη ἰἶε 

ἰαπιὶ." 

ΖμὲνῈ 613. 

᾿Επικουρήσοντα, 8665. Βῖησ. Γαΐ. ρατί. δοῖ. οἵ ἐπικουρέω, 

“ἐἐρ ΟΥΉΡ διισσοῦ,,)" “10 σοηιε 10 οπε᾿5 αἱ," "“ἰο πεῖ ἴπ ισατ.᾽ 
ΓΊΘΓΑΙΠΥ, “ἐο δε απ ἐπίκουρος :" ἴαϊ. ἥσω.--- ΕἼΤ ἐπίκουρος, νηὶ ΤΘ 
βατὰ το ὙγΒϊοἢ σΟη50]: Οοσϑατῳ οα ὈΟΟΚ 1Ϊ., 130, 5. ἡ. ἐπίκουροι. 

Συλήσων, ΠΟΠΊ. 5ἴηρ. Πηᾶ56. ζϊ. Ρατί. δοῖ. οὗ συλάω, “ἰο 

δἰτὶρ οὔ : Ταϊ. ἥσω. Οοηβυϊέ Οἰοβδατῃ ΟἹ ὈΟΟΙ ἰγ., 466 
8. υ- συλήσειε. 

Παμφανόωντα, ἘΡὶο ΙΘη σι ΠΘηΘα ΦΌΤΤΩ ΤῸΓ παμφανῶντα, 80- 
Ο5. ΡΙΌΥ. πααΐ., ἃ5 17 ΠΌΤΩ παμφανάω, “ἐο δὲ αἱἷϊ τε5ρϊεη- 

1επὶ. ΟὐἸΏρατα Οἰοσδατῃ οἡ ὈΟῸΚ [Ϊ., 458, 5. ν. παμφανόωσα. 
Λάξ, δἄν., ““ὐὐἰξ {πὲ ἤεεὶ,᾽" ““ δἰαπιρίὶηρ᾽ ὁπ ΟΥ βριγηπῖηρ υὐτιἡ 

ἔνε 620. ρλς Τροὶ"" ὙΠ ργἰπιϊεἶνα ἤουτι Ἀρρθᾶτβ 10 πᾶνθ ὕβεῖ 
κλάξ, ἴγᾶςθβ οὐ ΒΟ ἢ ἀΡΡΘΑΓ ἴῃ 1Π68 1,δίϊη εαἰχ, “1ῃ6 661" (Βεπίει, 
Ῥγμτζεῖ!ϊ., 1ϊ., 816.) 

"Ὥμοιιν, ἘΡὶς πᾶ ΙΟΠ]6 ἔοτ ὦμοιν, 56ῃ. ἀυδ] οὗ ὦμος, “ὁ, ὁ, 
“ἐκ δἠλοιιϊαετ." ΟὈΠΊΡΑΙΘ Οἰοββαγῳῃ οα ὈοΟΚ 1., 4ῦ, 5. υ. 

[χνὲ 614. 

1χπε 618. 

1τνε 619. 

[χνῈ θ22. 

ὦμοισιν. ς 
᾿Ἐπείγετο, 8 5ἴησ. ἱτηρετῇ. ἱπᾶϊ6. ρᾷ55. οὔ ἐπείγω, “10 ρτε85 πατγάᾶ," 

ἄς. : Γαϊ. ἐπείξω. ΟΟΠΊΡΑΥΤΘ. Οἰοσδατῃ ΟἹ ὈΟΟΚ ἰϊ., 854, 8. υ. ἐπει- 

γέσθω. 

Δεῖσε, Ἐριο ἃπᾶ Ιοηΐο ἔοσ ἔδεισε, 8 Βησ. 1 Δ0Υ. ἱπᾶϊο. δοί. 

ἴκνε 623. οὗ δείδω, ““ἰο {εατ." ΟὈΠΊΡΑΓΘ Οἰοβδατῳ οα ὉΟΟΚ ἱ., δ58, 

8. Ὁ. δείδοικα. 

᾿Αμφίδασιν, ἀσουβ. 5ίηρ. οὗἩ ἀμφίδασις, τως, ἡ, ““α ροϊηρ ατοιπά,᾽" 

ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ἢ ἃ νἱθνν οὗ 5ῃθ! θυ ο ἀοίδπαϊησ ; ἤθηοΘ “ἃ ρστο- 

ἐεοίΐοπ,." ““α ἀεζεπ5ε.᾽"---ἘΊΟτὴ ἀμφιθαί ὦ. Οοπδυϊξ ποῖ οη ἀμφιδέ- 
ὔηκας, ὈΟΟΚ 1., 37. ἥ 

᾿Εφέστασαν, 8. ῬΙυγ. 5Βγταοραίθα ἔοιτη οὗ {Π6 Ρ]υροσίδοξ, 

ἴαπε 624. ΤΟΥ ἐφεστήκεσαν (ἸδηΖίΠαποα τΌτη,, ἐφεστήκεισαν), ἴτοΙη 

ἐφιστημι, ἕο. Οουηραγα Οἰοσβατῳ οα ΌΟΟΚ ἷν., 391, 5. υ. ἕστασαν. 

Ὑἱωνός, ποπη. βἴησ. οὗ υἱωνός, οὔ, ὁ, ““α στανιἀ- 50." ΑΠ- 

ἴανε 681. ΟΥὮΘΥ ΦΌΤΓΙΩ 15 Ἐροδῃ 

ἴχνε 684. ᾿Αδαήμονι, ἀαξ, 5ίηρ. οὗἩἨ ἀδαήμων, ον, ΕΘ. ονος, "“ἑβπο 
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Βοοῖ ὅ. πε θ8ὅ-θδ4. 
τατὶ Ὁ “ ἡπεχρεγιεποοά ἐνι."" ---- Ῥτοπ ἀ, ργῖο., ἀμ δαήμων, “ ἀποιο- 
ἐηρ,᾽" “ σχρετιεηοεί ἐπ," ἀπά {π8 ακίη ἴα δαῆναι. 

ψευδόμενοι, ποῖη. Ρ]0Γ. πιᾶ86. Ρ168. Ρᾶτί, οὔ (86 πιἀάϊθ 

ἀρροηθηΐ ψεύδομαι, “ἰο ἰὲξ :᾽" [ὰϊ, ψεύσομαι : 1 ἃογ. ἐψευ. 

σάμην. ΤΙ ἀθροποπηὶ 8 οἵ θαυ ἰθὺ δηὰ θοῦ σοπιηοη 1186 (Ϊπ Ηο- 

ΤΟΥ, ἃ5 ἰῃ ἰαῖθυ. ασθθ Κ) [ἤδη ψεύδω. 

Θρασυμέμνονα, ἃσου8. βίη. οἵ ϑρασυμέμνων, ον, σ6ῃ. υνος, 

“ δοίἀ-6ρ᾽γιεα.᾽" --α ἘΤοΙ ϑρασύς, “ δοιά,," “ ἀατίηρ,"" ὅπὰ 
μένος, “ 8ρῖτι!,,) ἄχα., ακίηῃ ἴο μέμονα. 
Θυμολέοντα, ἃ6οι8. βίης. οὗ ϑυμολέων, ον, σ6ῃ. οντος, “ ἰἰοπ-ἠεατί- 

εἀ."-- ΦὀἫἔΡτοτῃ ϑυμός δὰ λέων. 
Λαομέδοντος, 56ῃ. 5Βίηρσ. οὗ Λαομέδων, οντος, ὁ ““ Ιιαοηιέ- 

ἄυη," Κίησ οἵ ΤΥΟΥ, δηὰ {ῖπου οὗ Ῥυίδιη. ὍΤῊΘ πᾶτηθ 
ΠΊΘΔΠ5. Δ ΤᾺΪΘΥ ΟΥ̓ [Π6 ΡΘΟΡΙΘ ; ΠΌτη λαός, ἂπὰ μέδω,, οντος, ὅ, “ἃ 

ἰοτὰ,," ““α τιιΐεγ.᾽" 

Οἴξῃς, Ἐρίο δηὰ Ἰοηΐς (ὉΥ οξαις, ἀδξ. Ρ1.γ. ἴδηι. οὗ οἷος, ἢ» 

ον, Ερίο δηὰ Ιοηΐο (ῸΥ οἷος, α, ον, “ αἷοπε." ---ΑΚίπ ἰοὸ ἕος, 

ἴα, ““οπο,᾿" ἃπὰ 150 ἰο 1ῃ8 1,ατἰπ τπλι5, (6 ΘΑΥΙ͂Υ ἴόττη οὔ ν᾿ ἰοῖι νγᾶ8 
οἷποβ. (Οτεῖϊ., 525.) 

Χήρωσε, Ἐρὶο ἀῃὰ Ιοηΐο ἴῸΥ ἐχήρωσε, 8 5ἷηρ. 1 δογ. ἱπάϊο, 

δοῖ. οἵ χηρόω, ““ἰο δεγεαῦε, δἰγῖρ ῥατε, ἀεδοίαίε, ιοϊάοιν,᾽" 
ὅἄχο.: ζαξ. ὥσω : 1 8ΔοΥ. ἐχήρωσα.--- ΕὙΟΠῚ χῆρος, “ δὲγεζ!,,") “ τοϊἀοισεὰᾶ,᾽" 

ἄς. Τῇ τοοί οὗ χῆρος, ΠαπΊοΙΥ, ΧΗ-, ΧΗΡ-, οσσυγβ ἰη, ϑαπηβοσγίξ, 

μᾶ, μῖ, “ἴἰο ἀσβουί," 8ὸ0 {παὶ χῆρος, {{κ6 ὀρφανός, ἰ8, ΒιὙ ΟΕΎ, “ ἐξ 

δβεγἐεῶ, ΕΙΣ" 
᾿Αγυιάς, δοοιδ. ΡΙΌΥ. οἵ ἀγυιά, ἃς, ἡ, “ α τραν,᾽" Ὁ. ἴῃ ἕονγη πὰ 

ΘΟΙΠΊΓΥ, θυ“ 50 ΠΥ “ἃ δέγεεί." --Ασοογάϊης ἴ0. Β0Π|6, ἰΐ ἰ8 ἃ αιᾶδὶ- 

Ρατιϊοίρία! ΤὌγπι ἔγοῖη ἄγω. (οπαίάδοη, Νεῖσ ΟΥταί., Ρ. 499.) 
᾿Αποφθινύθουσι, 8. ΡΥ. ρΓ68. ἱπά. δοῖ. οὗ ἀποφθινύθω, "ἰο 

ἵκανε 648. ρρασίε αιοαῃ." --- ΕΤΟπὶ ἀπό ἀπὰ φθινύθω, νεῖτ τοφαγὰ ἴοὸ 
ψ Ὠΐ ἢ 1αδὲ σοηβ} Οἱ οσδατῃ οα ὈΟῸΚ ἰἱ., 346, 5. υ. φθινύθειν. ϊ 

ΓΆλκαρ, δου. δίηρ. οὗ ἄλκαρ, τό, ΟὨΪΥ υϑϑά ἴῃ 1118 (ΌΤΙ, 
ἴανε 644. ὦ ἃ ἀεζετιδε," “α βαξεριατὰ," ἄα.---ΑΚὶπ τὸ ἀλκή. 

᾽Αΐδαο, οἸά Ἐρὶς Ὅτι οἵ (8 σϑηϊεῖνθ ΤΟΥ 1η6 Ἰαίογ ᾿Αἴδου, 

[μνε 646. κδῃ. βίηξ. οἵ Αἴδης, ου, ὁ, “ Ηαάε5," {0 φοὰ οἵ 16 Ἰονγοῦ 
νου]. Οοιηρατθ Οἰοσϑαγῳ οἡ ῬΟῸΚ ἰ., 3, 5. Ὁ. "Αἴδι. 

Ἔρξαντα, ἀοουβ. Βίηρ. 1 80. ραγί. δοῖ. οἵ ἔρδω, “ἰο ἀο :" 
ἴανε 660. τὰς, ἔρξω: 1 δΣογ. ἔρξα. Οοπιρατθ Οἰοσϑατῳ οα ὉΟΟΙς ἷ., 
815, 5. Ὁ. ἔρδον. 

Κλυτοπώλῳ, ἀαϊ. βίης. τηᾶ86. οὗ κλυτόπωλος, ον, “  απιοια 
τ οουτϑετ8." -- τοι κλυτός, “απιοιι5,," μιὰ πῶλος, “ἃ 

πιηρ ἀοτϑ6," ἄο. , 

1ινε 6835. 

ἴμλνε 6099. 

1χνὲ 640. 

1νῈ 641. 

1τνὲ 6042. 

χανε 654. 
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Βοοῖ ὃ. Τάπε θ5δὅ--66θ. 
᾿Ανέσχετο, 8 5ἴηξ. 2. Δ0Υ. ἰπάϊο. τηϊά. οὗ ἀνέχω, “Ἅ ἐο λοία 

ἀνα Οδδ. ον,» “ὁ ἢ ε ἀρ," το. ; ἴῃ ἴμ6 τιϊδά!6, “0 λοϊᾷ τι», οἵ 
ταῖδε, ΜΠ αΐ 18 ΟΠ 6᾽5 ουνη :᾽ Γαΐ. ἀνέξο : 2. Δ0Υ. τηἰᾶ. ἠνεσχόμην : Ερὶδ 

ἀπά Ιοηὶς ἀνεσχόμην. 

Μεΐλινον, 6605. βἰηρ. πϑαΐ.. οἵ μείλινος, ἡ, ον, ἘΡΙ΄ ἀπά Ιοηΐο ἴῸΓ 

μέλινος, ἡ, ον, “ αδὴεη."--- Ὕοτη μελέα, "ἀπ α5}}." 

"Αμαρτῇ, δ6γ., “ἐορείλετ,᾽" “αὐ ἐμ δαηὶε πιοηιεηί." ΤῺΘ 
ἴοτιηβ ἀμαρτῇ, ΟΥ̓ ἀμαρτῆ, ἀπά ὁμαρτῇ ΟσσιΓ. ((ἸΏρΑΓΘ 

ϑρίίξπεν, Ἐχοιιτϑ.. 12, αὐ 11.) ὙΜΟΙΓ ψυϊίθβ ἀμαρτῇ, ἀπά 15 {Ο]ονν 
ὈΥ ϑριὑΖηθΥ.-τ- 8 1ο 115 ἀδγίναίίοη, {Π6 ὧμ- 15 ρα η!ν, ἢ ἅμα, ακίη 

το ὁμοῦ, πὰ {Π6 Ἰα Ί6 Υ Ρᾶγΐ 15. ἀΒΌΔΠΥ τϑίδυγθα ἕο ἀραρεῖν, ἀρτάω. 
Ἢ ϊξαν, 8. ρὶιπτ. 1. δοῖ. ἱπάϊο. οί. οὐ ἀΐσσω, “ἰο᾽ τιιδῖι :᾽" 

{μιν 657. κως. ἀΐξω : 1 δογ. ἠΐξα. ΤῊΘ Αἰὶς Ὅτ 18 ἄσσω οὐ ἄττω : 

Ταΐ. ἄξω : 1 δΔοΥ. ἧξα. Ξ 
᾿Ερεθδεννήῆ, ποιη. 5ἰηρ. 6. οὗ ἐρεθεννός, ἦ, ὄν, “ ἀατί," 

“ σἸοοηῖψ." ΟὐσσαΥΒ ΓΘ] ΘΏΣΥ ἴῃ 1η6 Πα, ΠΟΥ ΟῚ ἴῃ 1Π|6 

Οἄν556Υ. --- Εγοπὶ ΓΕ ρεδος, ““ Ετγενιι5,᾽) ἃ ρΙδοθ οὗ πρίειν ἀδγκηθ85, 

7μ5ὲ ἀὔονϑ 1Π6 51} ἄθθρθὺ Ἠδάββ ; δπᾶ {Πΐ8, ῬΡγοῦδ]ν, ᾿τοτῃ ἐρέφω, 
“10 οσουεγ,᾽ δια ακίη ἴο 1ῃη6 Ἡθῦγοθνν ἐγεὖ ΟΥ̓ Ἔγέυ, ΟἿΓ ἐυδ- πίηρ. 

Μαιμώωσα, Ἐρὶο Ἰδησίμαπαά ΤΌγηι [ῸΥ μαιμῶσα, ποίη. Βιηρ. 
ἴων 661. κρμα, Ῥ΄65. ρασί. δοΐ. οὗ μαιμάω, ““ἰο δὲ ϑεΥν δαρΕΥ,᾽) “ ἰο 
Ῥαπὶ ΟΥ̓ φιιΐσετ' τοϊἐἢ δα σέγη 885 :" Γαΐ. ήσω.---ῬΎΟΤ {Π6 τοοῖ μάω, ψ] ἢ 
ἢ ἰπέθηβινθ γααὰρ] σαίοη ; Π|Κ6 παιφάσσω, ἴτοτη φάω. 

᾿ἘἘΕγχριμφθεῖσα, ποῖη. 5Β'πρ. δηλ. 1 ΔΟΥ. Ραγί. ρΡᾶ58. οἱ ἐγ 

χρίμπτω, ““ἰο ὑγῖπιρ' πέαγ ἰο0,᾽) ““ἰο πιαΐξε ἀρρτοαοὶι,᾽" “10 [οτος 

εἴοϑο ἰο," ““ἰο εἰγῖξε, ἀαεὶι, ΟΥ »ιιδὴ ἀαραϊηϑὲ :Ἶ Ταΐ. ψω. ΤῊ νοτὰ θ6- 

Ἰοηρβ δ θην ἰο Ἐρὶο ρΟΘίΤΥ πα ΙΟΠΪΘ ΡΥΟ056.---ΕἼΟΙῚ ἐν ἀηᾶ χρίμπτω, 

ννῃὶοἢ Ἰαϑί ἰβ ἃ ροθϑίϊο βίγθηρι ϑηβα {ὉΥΠ οὗ χρέω, “ἐο ρα55, 5ζῖηι 
ἐρλεϊψ ΟΥ̓ΘΥ {ῃΠ6 Βυτίδοβ οἵ ἃ θοάν,᾽" ἄτα. 

Βάρυνε, Ἐρὶς ἀπᾷ Ιοηΐς [ῸΥ ἐδάρυνε, 8 5βίπρ. ἱτηροτῇ, ᾿πάϊο. 
δοί. οὗ βαρύνω, ““ἰο Ἰοαἃ πεαυιῖν,") ““ἰο διιγάεη,᾽" ““ἰο ἀϊ8- 

ἐν658:,) Ταΐ. βαρῦνῶ : 1 ΔΟΥ. ἐδάρῦνα.---ἘὙΟτὴ βαρύς, “ πεαυν.᾽" 
'Ἑλκόμενον, ποπι. Βίηρ. ποαξ. ΡΥΓ68. ραχί. ρΡ888. οὗ ἕλκω, “ ἐο 

ἴλνε θθδ. ἄγαν." Οὐοτηραγθ Οἰοβδατῳ ὁπ θΟΟΚΊ,, 194, 5. υ. ἕλκετο. 

᾿Επεφράσατο, 8 δἷπρ. 1 Δ0Γ. ἱπάϊς. τηϊᾶ. οὗ ἐπεφράζω, ““ἐο δαν δε- 
βί(65 :)" ἴῃ 1Π6 τηϊα 16, “ ἐο τεβεοὲ κτιρολι,᾽) “ἐο ἐμπὰ οὐ," ““1ο ἑαζε πο- 
ἐἶσε [1 ζαΐϊ. σω.---ΕὙΌΤα ἐπί ἀπ φράζω ; “τ τασατὰ ἴο τ ΐ ἢ οοη- 
501 Οοββατῳ οὐ θΟῸΚ 1Ϊ., 14. : 

᾿Ἐξερύσαι, 1 801. ἰπΐ. δοί. οὗ ἐξερύω, “ἰο ἄγαιν οἱ :᾽ Γαΐ, 

σω: 1 8δοῦ. ἐξήρυσα.----Ἐτοτα ἐξ ἀηὰ ἐρύω ; ὙΠ τορατᾷ ἴο 

φἩοἢ σου Οἰοσδαγῳ οα ὈΟῸΚ 1., 466 ἃπὰ 488. 

[“νε θδ6. 

Τανε 659. 

ΤΙΝῈ θ62. 

Τὰν 064. 

[χνε 669. 
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Βοος δ. 1ἴπε 6θ1--688. 

᾿Αμφιέποντες, Ὠοπ,. ΡΙΌΓ, τηᾶ80. ργθβοηὶ ρϑγί. δοί. οἵ ἀμῴε- 

ἴλνε 667. έτω, ε(ο δὲ ὑμιδὶϊν ἐπφαρεᾶ αὐσιξ ἃ (λϊηξ, οὐ ρετβοπ." ΑΔ 
Ῥοδιῖϊς ἴθυτῃ, [Ὁ νΒΙοἢ ἀμφέπω 8150 Οσσυγβ, νυ ΐο ἢ ἰαϑὲ 8 1:6 ΟἹΙΥ 

ἴοστη υβθὰ ΒΥ 1η6 ἱγαρσοάϊδηβ, [ἢ ρῦοβθ 186 υβὰδὶ ἡγογὰ 8 περιέπω. 
Ὑλήμονα, δου. βίηρ. τη880. οὗ τλήμων, ον, “ σε ἤετίπα, 

ἴανε 670. οπάμτίπς,» δηὰ ΒΘΏΟΘ “ ραβίεν," “ δέρφή μερί,» (χα. -- 
ΕΎΟπ 1Π6 τΤαάϊοδ] τλάω, “0 5:27.) “το ὠπάετρο,᾽" ἄχο. ; 1 τοσαγὰ 

ἴο ψνὨ] ἢ ἰαβὲ σοπβυὶ Οἰοββατῳ οἡ ὈΟΟΚ ἰΐ., 299, 5. συ. τλῆτε. 

Μαίμησε, Ἐρὶςο δηὰ Ιοηΐο [ῸΓ ἐμαέμησε, 8 βίης. 1 ΔΟΥ. ἱπάϊο. δαί. οἵ 

μαιμάω, “0 δε νετῃ ξασεγ,,)") ““ἰο ναπὲ Οὐ φιΐθετ ισιλ εαρετπεσς,,") “ (ὲ 
δε ασιαίεὰ," ἕο. Οοπβοϊε Οἰοσδατῃ οἡ ᾿π6 66], 5. ν. μαιμώωσα. 

᾿Εριγδούποιο, Ἑρὶς δηὰ Ιοπὶς [ὉΓ ἐριγδούπου, 56η. 5ὶπξ 
τη856. οἵ ἐρέγδουπος, “ ἰοιιἰ-δοιπαϊηρ,᾽ “ Ἰομἀ-ἰλμπάετίπρ.᾽ 

- Ἔτοπι ἐρε, “ σετῃ,᾽" δηὰ γδοῦπος, ροοίϊο Βιγθησίμθηθὰ (ΌΤΠη ΤΥ δοῦ 
πος, "απ ἀεαά, πεαὺῳ βοιιπά." 

Μεγαλήτορι, ἀαϊ. βῖης. τη456. οὗ μεγαλήτωρ, ορ, ξοῃ. ορος. 

“ἐ στεαί-ἠεατίεἄ." ἘΥΘΑΌΘΠΙΠΥ υβοὰ ἰπ ΗΟΙΠΟΙ 88 δη δρὶ 
1π6ὲ οὗ ὈΓᾶγθ ἴθ, ἂηὰ δυὐϑθῆ οἵ ψ 016 παίΐοηβ. Τη6 ροσῖ, τῇοσδ: 

ΟΥ̓́ΔΓ, ΟΠΪΥ͂ 1ο᾽Π5 ἴζ ἴ0 ΡΥΓΟΡΘΥ ΠᾶΓη65, Θσοθρῖ ἴῃ [ἢ6 σᾶ56 οὗὨ ϑυμός.- 

ΕἼΟΙΏ μέγας δῃά ἧτορ, “κε ἀεατί.᾽" 

Μόρσιμον, ποΙῃ. 5ίησ. πουΐ. οὗ μόρσιμος, ον, “ ἀαρροϊπίεὰ ὃν {αίε, 
αιεὰ, ἀεειϊπεά." Απδυγοσίηρσ 10 1η6 1,διΐη {αίαϊϊ8.--- ΕὙΟΤΩ μόρος, 

“ {αἱε,᾽ “ ἀεαίϊπψ." ' 

᾿Αποκτάμεν, Ἐρὶς, Ποτίο, ἀηὰ “ἘΠ ο]Ϊς ἴογ ἀποκτανεῖν, 2 8ΟΥ. 
ἰηΐ, δοῖ. οἵ ἀποκτείνω, “ἰο δἰαψ.᾽" ἘΑΥ] οβὲ ἔογη, ἀποκτα- 

μέναι.--- Ἐγοτη ἀπό ἃπὰ κτείνω. Οοτηρᾶγθ Οἰοσβατῳ θη Βοοῖκ εἰΐ., 37δ, 

5. Ὁ. κταμένοιο. 

Δεῖμα, δοουβ. βίης. πϑυΐ. οὔ δεῖμα, ατος, τό, “ ἐετγοτ," 
ιν 682. πέσλι." (Οοπβαὶε ποῖθ.)---ακίη ἴο δείδω, “ ἐο εατ,᾽" ἄτα. 

Χάρη, Ἑρὶα ἀπά Ιοπίο [ῸΓ ἐχάρη, 8 5ἴπρ. 2 80γ. ἱπάϊθ. ρᾶ58. (ὑστιἢ 
δοίϊνα πηθαπίη δ) οἵ χαέρω, ““ἰο τεοῖσε :᾽ ἴαϊ. χαιρήσῳ : 3. 80Υ. Ρ888. 

ἐχάρην. 

1ΠινῈ 672. 

ἴχνε 614. 

[λπε θ75. 

᾿Ολοφυδνόν, ἀοου. δίησ. πουξ. οὗ ὀλοφυδνός, ἡ, ὄν, “ πιομτπ- 

ἴμινε 688. "μι." --ακίη ἴο ὀλοφύρομαι, “ἰο ἰαπιεπί,᾽" “10 πιοίεστι." 
᾿ἘἘπάμυνον, 2 βἰπα. 1 Δ0Γ. ἱπηρΡ6Γ. δοῖ. οἵ ἐπαμύνω, “0 σ«μὸ- 

ἴανῈ 685. ρογ," “10 ἰεπὰ αἱὰ -" [αἱ. ἐπαμῦνῶ : 1 80Γ. ἐπήμτνα. -- 

Ἑτοπὶ ἐπί ἀπά ἀμύνω, “ἰο ιυατὰ οὔ." Οὐοπιρᾶτθ Θίοσϑατῃ ὧπ ὉΟῸΚ ἦν 

θ7, 5. υ. ἀμῦναι. 
Εὐφρανέειν, ἘΡ᾿Θ δηὰ Ιοπὶς [ὉΓ εὐφρανεῖν, ζαΐϊ. ἰα! βοΐ. οΥ̓ 

[πνε 688. εὐφραίνω, “ ἰο φίαιάετι,᾽ “ ἰο εἶδεν τ ἴαϊ, εὐφρᾶνῶ ποῦν 
εὖ απὰ φρήν. Ἔ Ρ 

ΣᾺ 



798 ἨΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΒΒΑΒΥ. 

Βοοΐ 5. 7άπε 690--700. 

Παρήϊξεν, 8 5ἴησ. 1 δογ. ἰπάϊο. δοῖ. οἵ παραΐσσω, “ἰο τι 

ὧν : [ἵ. παραΐξω : 1 801. παρήϊξα.---ΕὙοτὴ παρά ἀπὰ ἀΐσ- 
σω, ““ἴἰο τιιδ." ΟὈΙΠΊραγΘ Οἰοββατῃ οἢ ἤϊξαν, 1η6 657. 

Ὥσαιτο, 8 5ῖηδ. 1 Δ0γΥ. ορΐῖ. τηἱά. οὗ ὠθέω, ““ἐο ἀγῖτε δαοῖ,᾽" 

“10 τεριιῖ5ε : αἴ. ὠθήσω, ὅξα. Οοτρατα ΘΟ οςσατῳ οα ὈοοΚ 
ὶ., 220, 5. υ. ὦσε. ᾿ 

Εἰἷσαν, 8 ῬΙυΓ. 1 8Δ0Υ. ᾿Ἰη6ϊα. δοῖ., Ὡ5ΌΔΙΥ͂ τοίθγγθαα ἴο ἃ ρτθξ- 

Θηΐ ἕζω, “ἐο σαιῖι56 ἰο 811, "10 δεαΐ,᾽)" “ἰο »ίαοσε.᾽"" ΟὈΟΠΊΡΑΤΘ 

ΟἸοςξβατῳ ὧτν ὈΟΟΚ 1., 311, 58. σ. εἶσεν. 
Φηγῷ, ἀαΐῖ. 5ίηνσ. οὗ φηγός, οὔ, ἧ, “απ οαἶ." Οὐοηβυ]ΐ ποίβ. 

Θύραζε, αἄν., 5. ΓΙ ΠΥ, ϑύραςδε, “ ἐο ἔπε ἀοογ,᾽" ἃπιὰ 50 “ομί 

ΟΥ̓ {τε ἄοοτ,᾽" ἄχα., Ὀὰΐ υϑθλ}}Υ ἴῃ 1η6 σΘΏΘΓΑΙ βἰσηϊ βοδίίοη 

οἵ ““ οιέ,᾽" ἀπ Πθησθ ἀπδϊορσουβ ἴο 1ῃ6 1,Ατη (ογαδ. 

᾿Αμπνύνθη, Ἐρίς δηὰά Ιοηἷς ἴοῸΥ ἀνεπνύθη, 8. 5ίηρ. 1 80Γ. 

ἰηάϊο. ρᾶ558. οὗ ἀναπνέω. ΓΙ ΟΙΥ, “ ἐο δγεαίλε αραῖη,᾽ " ἰο 

ΤΕΘΟΥΕΥ͂ ὑγεαίἠ." Οἴϊθη, μονγθυϑσ, υϑ8α ἰῇ 1ῃ6 σΘΠΘΓΑΙ βσηϊποδίϊοη 

οὗ "10 ὀγεαίλε,," “Ἰο τεβρῖγε :,) Ταϊ. ἀναπνεύσω : ἱ Δ0Γ. ἀνέπνευσα: 1 
8ΟΓ. ρᾶ38. ἀνεπνύθην, Ερὶς ἂηὰ Ιοπὶς ἐὠμπνύνθην .---ἘΤοτὰ ἀνά ἀηὰ 

πνέω. 

Πνοιή, ποιῃ. βίησ. οὗ πνοιή, ἧς, ἡ, ἘΡὶς δηὰ Ιοηΐο [ῸΓ πνοή, ἧς, ἧ, 
δα ὀγεεξε," “α οσμγγεπί ΟΓ αἷτ." Ιῃ σΘΠΘΓΙΔΙ, “ἐλε ὑτγεαιὶι.""--- ΕΟ 
πνέω, ““ἰο ὑτεαίϊε,," ὅχο. 

Ζώγρει, Ἑρὶς δηᾶ Ιοηΐϊο ἴοτ ἐζώγρει, 8 51η5. ἱπηρογῇ, ἱπάϊο. 
δοΐῖ. οἵ ζωγρέω, "0 τευῖθε,᾽" "0 τεβίοτε ἰο ἰΐξε απιὰ εἰγεησιίῃ." 

ΤΠΘ Ργϊτην6 πηθαπίηρσ ἈΡρΡΘΔΥΒ ἴο ὃ6, “ἐο ἐαζε αἰΐυε,᾽" “το ἑακε {εὶὶ 
Ῥοξϑδεβϑίοη οὔ ἢ" ὮΘΠΘΘ “ ἐο εχετγοῖβε α Γμἰΐ τηἤμεηποε οὐεν,᾽" δῇ 1Ώ.8, ἴῃ 

188 ργδβοηΐ ἱπβίδῃοθ, “"ἐ σεαπιπιαίς," “0 αἰσαΐοη ἤγοτα ῥγευΐοιες δίτι- 

Ῥοτ,᾿ ὅἄχο. : Ταϊ. ἥσω.----ἘΎοτη ζωός, “ αἰῖοε,᾽" ἀπ ἀγρέω, ΖΞ ΟἸΪο ΠΟΠ]αὲ 

ἘΓΑΪ [ΟΥΠῚ οὗ ἀγρεύω, “ἰο ἑαΐτε,᾽" ““ἰο ἰαψ κοϊὰ οἔ," ὅκα. 

᾿ἘἘπιπνείουσα, ποιη. 5ἴησ. ἴδπη. ργεβ. Ῥατί. δοΐ. οἵ ἐπιπνείω, “ἐδ 
ὑγεαίλιε προν,᾿" Ἐρίὶς δηὰ Ἰοηΐς ἴου ἐπειπνέω : ἴαϊ. εύσω, ὅτ. 

Κεκαφηότα, ἘΡὶς Ξυποορεΐθα [ὈΤΠῚ ΤῸΓ κεκαφηκότα, δοουβ. Βίησ. 

856. Ροσί. ραγί. δοὶ. ἵγοΐὰ ἐπ 6 γαάῖοαὶ καφέω, ακίη ἴο κάπτω πὰ 

καπύω, ““ἰο ραδ} ζ0Γ ὀγεαί!.. ΤΙ ΟΟΟῸ͵Β ΟΠ]Υ ἴῃ 1Π6 ρΡῃγαβὲ κεκαφη- 
έτα ϑυμόν, 1:8 500] ΟΥ̓ 1{{8 αὲ 15 ἰαξὲ ρα5}. 

Χαλκοκορυστῇ, ἀαῖ. 5Βἰηρ. Τηᾶ86. οὗ χαλκοκορυστής, οὔ, ὁ, 

“ἐ αγτηεὰ εὐἰιι ὄγαξ5,᾽" “ ατταψεί ἴπ ὅταξεη ατηι8.᾽"--- ΕἼΌΤα 
χαλκός, “ῥγα55," ἄχο., ἀῃ κορύσσω, “ἰο ατηι.᾽" 

Προτρέποντο, Ἐρὶς πὰ Ιοπὶς [ῸΓ προετρέποντο, 8 5ίηρ. 

ἴκινε 100. ᾿πηρουῇ. ἱπᾶϊς. ρΡᾶ55. οὗ προτρέπω, “ ἐἰο ἐμγη Γοτγιοατὰ :᾽" ἴαϊ 

Ψω, ἄσ. . 3 

[χνὲ 69). 

[τνε 691. 

[μπνε 693. 

1κνὲ 694. 

[ἀνε 697. 

[μχνε 698. 

κνε 699. 
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Βοοῖ 8. [πὸ Ἰ0Ὡ- Τ22. 

Χάζοντο, Ἐρίο δηὰ Ιοηὶο ἴῸγ ἐχάζοντο, 38. μΙυγ. ἱτηρουῖ, 1ἢ- 
ἀϊο. πηϊὰ. οἵ χάζω;; ἴῃ 16 πηι ἀ]6, χάζομαι, “" ο τειἰτε."" 

Οὐηβ]ν Οοσδαγῳ οἢ ὉΟΟΚ ἱγν., 497, 5. υ. κεκάδοντο. 

Οἰνοπίδην, ἃδου8. βίη. οἵ Οἐνοπέδης, ου, ὁ, “8οπ οἹ (ὔπορε." 

- τοηι Οἴνωψ, οπος, ὁ, (Επορςε. 

Αἰολομίτρην, δοουβ. βίηρ. οὗ αἰολομίτρης, ου, ὁ, “τοι ἢ Πεχίδίε δεῖε."" 
--Ρτοηι αἰόλος, “ πιουαῤίε,," ““ Πεχὶδὶ6,") ἀηιὰ μέτρα, ““α δεῖ!,," ““α φὶγ- 

ἀϊε.") Οὐοηβαὶὶ ποΐθ. 

ἜΞΞΟΗ Ναίεσκε, 8 βίης. Ερίὶο ἱξογαΐϊίνθ ἔοστη οὔ (86 ἱτηροτίθος ζ0Γ 
᾿ ᾿ ἔναιε.----ἘΥοΙη ναίω, “ {ο ἀισεῖ!,,) “ἰο ἱπλαδὶ!,,") ἄο. 

Μεμηλώς, ποῃῃ. δἰηρ. τηᾶ86. 2. ροσῖ. ραγί. δοῖ. οὔ μέλω, ""1ο ὃς απ 

οὐ)εοὶ ὁ σατε :" ἴαχβδ, μελήσω. Μοδὲ ἀβαδ} Ὁ οιηρίογθὰ ἴῃ 186 τμϊτὰ 
ΡΘΥϑοη βίης. δηά ρ]υγ., μέλει, μέλουσι : 3 ροτγί. μέμηλα. 

Λέμνῃ, ἀαϊΐ. βίηρ. οὗ λίμνη, ηςν, ἣν ““α ἰαζε.") ΟΥ̓ ΠΑ]}Υ, ἴῃ 
ἴκνε Τ09. 411 ΠΠΚΘΙΙοοὰ, ἃ 584] 0- νναῖθυ 18 Κ6, ΟΥ̓ Ά581} τηδυβῇ, ἱπίο 

ψ ἢ οἢ [Π6 8568 ΘΟΠΊ6Β ΥΘΡΌΪΑΓΙΥ ΟΥ αἵ {{π|68, δηα 80, πὸ ἀουδί, ακίη 

ἴο λιμήν.---λΥνϑὰ ὈΥ͂ ΒΟΠῚΘ ἴτοτη λείδω, “ ἐο Ῥοιιτ ομί,᾽") ἄτα. 

Δῆμον, σοι. βίηρ. οὗ δῆμος, ου, ὁ. ΟΟῃΒΌΪ Οἰοσβατῳ οἢ 
θΟΟΚ ἰΐ., 198, 5. τυ. δήμου. 

᾿Ολέκοντας, δοοι5. ΡΙΌΓ. πηᾶ850. Ργ68. ρατί. δοῖ, οὗ ὀλέκω, 
“0 ἀεδίτοῃ." ΟὈΟΙΏΡΑΥΘ Οἰοδϑαγῳ οα ὉΟΟΪ ἱ., 10, 5. τ. 

(αν 702. 

ἴανε 707. 

Ιανπ 710. 

ἴκπκε 712. 

ὑλέκοντο. 

Ὑπέστημεν, 1 ΡΙυγ. 2 δΔΟΙ. ἰηᾶϊο. δοῖ. οὗ ὑφίστημι, “το 

δίαπά επάᾶεν," “0 τὠπάοτίαϊζε,)) “ἰο »τοπιῖβε :" [Ἃϊ. ὑπο- 

στήσω: Ῥοτΐ. ὑφέστηκα : 2: ἃοΥ. ὑπέστην.---ΕἼΟΠῚ ὑπό ἀπὰ ἵστημι. 
᾿ποιχομένη, ποΙη. Βίης. ἴδῃ. ΡΓ68. Ρᾶτὲ. οὔ 1268 τηϊἀἀ]θ 

ἴχνια 780. ἀδροηθηΐ ἐποίχομαι, "“ἰο 50 ἰο ΟΥ̓́ἰσισαγὰ,᾽" ““1ο ἀρρτοαςὴ 1" 
(υΐ. ἐποιχήσομαι.---Ἰοτα ἐπέ ἀπὰ οἴχομαι. 

Ἔντυεν, Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐο ΖῸΥ ἤντυεν, 8 δίῃ. ἱπηροτῖ, ἱπάϊς, δοῖ, οὗ 
ἐντύω, ““ἰο Ππαγηε55." ΟΥ̓ (18 γϑυῦ ΗοτΩθΥ ᾿85 ΟὨΪῪ ἢ ἱτηροτίδος 

Δοίγ68.---ΕὙΟΙῚ ἔντεα, “ αρρίϊαποε8᾽" οὗ 4811 Κἰπάβ, “"αγπιδ,᾿" “" ἐφεῖρ- 
πιοη 5,᾽) ““μαγηε85,᾽" ἄ. τ Ὁ 

Πρέσδα, ἃ ῬΘου] τ οἷά Ἐρίο ἐδηγϊπὶπθ οἵ πρέσϑυς, “ ἦε α᾿- 
ἴμνε ΤΆ. φιδί," “«ἰὯε ποποτεᾶ." Ιῃ {6 ΠΙδα, ΔΙ τυ 8 ἂπ δρίτποὲ οὔ 
ἃ σοὰά688; ἱπ {Π6 ΟαΥ̓́5ΞΒ5ΘΥ, οὗ ἃ τηοτίδὶ. 

᾿Οχέεσσι, Ερῖο δηὰ Ιοπῖο ἔοτ ὄχεσι, ἀδῖ. Ρἴυγ, οἱ ὄχος, εος, 

τό, “α οδατῖοί."" ΟΥ̓ Ττοααθηΐ Τσσύτγθηοθ ἰῃ ΗΟΠΊΘΤ, 

Οοιραγθ Οἰοδϑαγῳ ὁα. ὉΟΟΚ [ἰϊ., 29, 8. ὃ. ὀχέων. 

Κύκλα, δροιι5. ῥΙαγ. οὗ κύκλος, ουὅ, ὁ, γν δος 88. 4150 (86 Ὠθέθτο- 

ΘΘῃθου 5 ρῥίαγαὶ τὰ κύκλα, “α τίη, εἰτοῖε, τοινπὰ." '"ΤΉΘα “ ἀην εἶγοιι» 
ἰατ δοάψ," Θβρθοίδ!!ν “ἃ τολεεῖ ;" πὶ νυ βίοι Ιαβδὲ δι φηϊοαίίοπ {ἢ6 μθί- 

[κνε 715. 

1χνε 722. 
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Βοοῖ 5. 1ῖπὲὸ Ἴ22--90. 

ΘΙΌΡΘΩΘΟΙ5 ΡΙΌγαΙ κύκλα 15 ΤΠΟΒΕΥ π568.---Κύκλος 566 Π15 0 δ Τθ- 

ἀπρ!σαίοα ἤγοτη κύλλος. βοοΐ ΚΥΔ-, ἱπ ᾿κυλίνδω. (Ροιὶ, Εϊψπιοῖ. 
ογϑβοῖ., 1.,) 65.) 

᾿κτάκνημα, σου. Ρ]αγ. ποαΐ. οὗ ὀκτάκνημος, ον, “ εἰρἠϊ- 

δροκεά."--ΕἼοτῃ ὀκτώ, δῃα κνήμη, “α 5ροῖε." 

Σιδηρέῳ, ἀαῖ. Βίηρ. τη856. οὗἉ σιδήρεος, ἕα (Ερὶο ἀπὰᾶ Ιοπὶο, ἔῃ), εον. 

οσοῃίτδοίοα ἰη Αἰΐίς, σιδηροῦς, ἃ, οὖν, “οὗ ἴτγοπ,᾽" ““ἴτοη,᾽) ὅχο.---ΎῸ Πα 

σίδηρος, ““ἴτοτι.᾽" 
ἌΛξονι, ἀαϊ. βῖησ. οὗἩ ἄξων, ονος, ὁ, “απ απἰ6.-- ὙΟΌΔΌΪΥ ἔτοπι ἄγω, 

ἄξω. ΟὈὐπηρᾶτθ {ῃ68 ΤιΑΐ]η ατὶβ, ἀπ ϑδηβοσῖξ αο΄δλα. 

᾿Ἐπίσσωτρα, ἘΡῖο [ῸὉΓ ἐπίσωτρα, ΠΟΠΊ. ΡΙΌΓ. οὗ ἐπίσωτρον͵ 
ἱμῖνε 755. ου, τό, “εἰ. εἴτε," “ἐλ πιείαὶ ἤοορ αγοιπᾶ ἰΐδε {εϊϊψ οΓ α 

τολπεοὶ."--Ύοτὴ ἐπί ἀπά σῶτρον, “ ἐλε {εἰϊψ." Οοηβυ] ποΐβ. 
Προςαρηρότα, ποτη. Ρ]0Γ. πααΐ. οὗὁἨ προζςαρηρώς, ἙἘΡὶ΄α πᾶ ΙΟΠΙσ [ῸΓ 

προςἀρᾶρώς, Ῥοτῖ. Ρατῖ. δοῖ. οΥ̓ προςάρω, “ἰο ξαξέεπ οπ,᾽ ““ἰο Πὲ ἰο,᾽ 
ἄτα. : ζαΐϊ. προςάρσω: 1 ΔΟΥ͂. πρόςτηρσα : Ὧ 80Υ. προςήραρον : μετῖ. 
προςάραρα, Ἐξρὶα ἀπά Ιοπὶς προςάρηρα.----ΕἼΟΤΩ πρός, ““ἰο ΟΥ̓́Θπ,᾽" ἃπὰ 

ἄρω, ““ἰο πὶ." Οὐοτρατο ΟἸοβϑατῳ οα ΟΟΪ 11]., 591, 5. Ὁ. ἀραρυίας. 
Πλῆμναι, ποῖ. Ρ]αγΓ. οὗ πλήμνη, ἡς, ἦν, “1λὲ παῦε οὗ ἃ 

ἴχνε 7960. ὙΠ ΕΕ]." --ΕὙοτὴ πλήθω, “ἰο ΠΙ1,,) πιὰ 50, 5 ΟΥ̓, “ απν 

ἐλῖησ ἰλαὶ 15 ΠΙἰεα τι}. 
Περίδρομοι, ΠΟΠΊ. Ρ]ΌΓ. ἔδτη. οὗ περίδρομος, ον, “ εἰγοιίατ.᾽" ΤΑΈΘΓΔΙ]Υ, 

«“ἐ γμηηῖηρ ατοιπά.᾽"--- ΕἼΤ περιδραμεῖν,  ΔοΎ. ἰηΐ. δοΐ. οὗ περιτρέχω. 
Ἱμᾶσιν, ἀαῖΐ. Ῥ]ΌΓ. ΟΥ̓ ἱμάς, ἄντος, ὅ, ““α ἰξαϊβεγη δίσταρ ΟἹ 

ἐλοηρ.""--- ἰΟΟ ΊΟΠΪΥ ἀετίνϑα ἔτοπι ζημι. ὙΤΠ6 τοοῖ, μονν- 

ΕΥ̓͂ΘΓ, 15 ΓΑΊΠΘΥ ἴο Ὀ6 ΤουΠπᾶ ἴῃ [η8 ϑδηβουι δὲ, “ἴο Ὀϊηα." ἘῸΥ ἑωάς 

18, ἴῃ ΤΆ ΠΥ, ποῖ πρ ΤΊΟΥΘ {Π 8 σίτμαντ, (ῃ6 ἀβρίσγαΐϊθ θη ΠΠΘΓΘΙΥ͂ 
ἃ 50 5ε 016 ΤΟΥ 1Πη6 510]]Δηΐ, πᾶ μαντ Ὀοὶπρ᾽ ἃ 5Βυβχ. (ΟὈΙΏΊΡΑΓΙΘ 1ῃ6 
ΟΙΪά ϑαχοῃ δίγπο, “ἃ Ὀοπηᾶ.᾽ Ἡδποθ, α͵5ο, ἱμάσσω, ἱμάσθλη, ἀῃᾷ, 

ν ἢ ἱ- οτηϊ θὰ, μάστιξ, ““α ἰα5}." (Βεηξεν, Ῥῇωττεῖϊ., 1., 289.) 

᾿Ἐντέταται, 8 δἰησ. ΡοΥῆ. ἰπᾶϊο. ρᾶ58. οὗ ἐντείνω, “ἐο εἰτείοΐ 

οπ ΟΥ̓ προτὶ :" ζαΐ. ἐντενῶ : Ῥατῇ. ἐντέτακα : Ροτῖ. Ρ458. ἐν- 

τέταμαι. - 

Ῥυμός, Ὠοτη. 5ίησ. οὗ ῥυμός, οὔ, ὁ, “ἰἦε Ῥοῖε οὗ ἃ οματγὶοί 

ΟΥ̓ ΟἾΠΘΤ γ6}}1016.᾽---ἜὙότα ῥύω, ἐρύω, ““ἰο ἀταιυ.Ἶ 

Ζυγόν, ἀοοὺδβ. 5βίηρ. οὗ ζυγόν, οὔ, τό, ““απῳ ἐπῖηρ τολιοὶ 
7οἷηϑ ἐιδο Ὀοαϊ65,᾽" ἃπὰ 50, “ ἐὴς ψοζε ΟΥ̓ ἜΥο55-δατ,᾽" (δὰ ὈΥ͂ 

1Π6 ζυγόδεσμος ἴο 1Π6 6πᾷ οΥ̓́1Π6 ρο]6, ἀπᾶ Βαγνίησ ζεῦγλαι (6118 75 ΟΥ̓ 
ἴ00Ρ5) δ βδοῇ εηᾷ, ἄσ. 

Λέπαδνα, ἀδουδ. μ}υγ. οὗ λέπαδνον, ουὅ, τό, ““α δτεαςί-δαπᾶ." (Οοη- 

Β01} ποΐθ.) Α Ἰδίϑυ Γδυτη ννὰβ λέπαωνον. 

ΙΆΧΕ 723. 

ΤΙΝῈ 727. 

Τανε 728. 

ΤανῈ 729. 

χνὲ 730. 
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Βοοζς δ. 1ήπε 134--148. 

ει Κατέχευεν, 8. 8ίηφ. 1 ΔΟΥ. ἱπάΐο. δεῖ. οὔ καταχέω, “ (ο ἴεὲ 
᾿7αἱ!," ἄο. : Ταϊ, καταχεύσω : 1 8ογ. Ἐρίς, κατέχενα : 1 Δ0Υ, 

Αἰεῖς, κατέχεα. ΟὐΟΙΏΡάΓΘ Οἰοαβαγῳ οἢ ὈΟΟΚ ἰϊϊ., 270, 5. ν. ἔχευαν. 

Οὔδει, ἀδϊῖ. 5Βίησ. οἵὁ οὖδας, τό, σθῃ. οὔδεος, ἀαϊ, οὔδει διὰ οὐδεὶ, 
“τλὰε στοιιπά, εατίλ;)" ΒιΓΙΘΕΙΥ, “ς ἐλε βιιγζασε οὐ (ἐἠε εατίἢ ;)" τη, “ ἀξ 
ΠΟΥ ΟΥ Ῥανεπιεηὲ ἴῃ ἃ0ο΄ά65,᾽ ἄσ.---ΑἈΚίη ἴο ὁ οὗδος, " α ἐἀτελοίά. 

ΝῸ ποιρἱηδίϊνθ τὸ οὖδος οσοιγβ, δηὰ 1ῃ6 Ἰοηΐσ οᾶ865 οὔδεος, οὐδεῖ, 
ΤΩΔΥ Ὀ6 Θχρὶαἰϊπϑά ὈΥ͂ 1ῃ6 5.8] Θ΄ δηρ6 οἵ α ἰπίο ε. 

ἜἘνδῦσα, ποπῖ. βίης. ἴδιη. 2 δουύ. ραγί. δοῖ. οὔ ἐνδύω οὐ 

ἐνδύνω, “0 γμὲ οη.᾽" ΒΘΙΓΙΟΉΥ, “0 ρεὶ ἐπ ΟΥ̓ ΐπίο :" ἴαϊ 
ἐνδύσω : 2 80Υ. ἔνεδυν. 

Δακρυόεντα, Δοου5. 5ίηρ, ΤΙη880. οὗ δακρυόεις, ὄεσσα, ὅὄεν, 

“ ἐξατζαιϊ. ΄-- ΕΥοσα δάκρυον, “ α ἐεατ.᾽" 

Θυσσανόεσσαν, ἘΡΙΟ ἴῸΓ ϑυσανόεσσαν, ἀοοῦ8. 5Βίηρ. (δπι. οἵ 

ϑυσανόεις, όεσσα, όεν, “ ἰαδ5εἰεὰ.᾽"--- τοι ϑύσανος, " ἃ [α5- 

4εἶ,᾽" ἀηὰ 118 ἔγοῖη ϑύω, οη δοοουπηὶ οὗὨ 16 σοηβίδηϊ τηοϊίοη οἵ [8 

᾿ϑύσανοι. 

11νε 726. 

11ΝῈ 737. 

Ζχνε 738. 

᾿Εστεφάνωται, 8 5ἰησ. ροτί. ἱπάϊσ. Ρᾶ558. οἵ στεφανόω, “ἐδ 

ἐηποϊτοίε,᾽" “10 στοισπ :" ἴαϊ. ὥσω : Ροτῖ. ἐστεφάνωκα : Ῥοτῖ, 
Ρᾶ55. ἐστεφάνωμαι.----ΕἼὙοτὴ στέφανος, “α οτοιση.᾽" 

Κρυόεσσα, ποτη. βίης. ἴδπι. οἵ κρυόεις, όεσσα, όεν, “ ἐεν εοἰά,᾽ 

“οἰ πρ." --α Ἐτοπι κρύος, τό, “ἴον εοἰά,)) “ οὐϊἔπεδε," 

Ζμτνε 799. 

Ιχνὲ 740. 

Δ Ῥα 
Ἰωκή, ποιη. βίηρ. οὗ ἰωκή, ἧς, ἡ, “ Ῥατδιιι."" --ἰυϑάδην ἀοτί νὰ ἔγοτω 

διώκω, ““ἐο γιτδιιε.᾽" 
ΤΓοργείη, ποτη. βίη. ἴδτῃ. οἵ Γοργεῖος, ἡ, ον, Ἐρίο δηὰ Ιοηΐᾳ 

ἴμνε 141. ογ Τοργεῖος, α, ον, “6 οΥ δεϊοπιφίπα ἰο ἐνα Θοτρον..""-- τοῖα 
Τοργώ, “α Οοτροη." 

Πελώρου, 56ῃ. 5ῖηξ. οὗ πέλωρον, ου, τό, “ α τιοπιδίετν,," “ἃ Ῥγοάϊρυ.᾽" 

- ἉΕτοτὰ πέλωρ, “ἃ πιοπξδίετ.᾽" 

Σμερδνή, ποη. Βίηρ. ἴδῃ. οὗ σμερόνός, ἦ, ὄν, “ ἀρραϊϊϊηρ, 

“ ἐεγτίῥίε.᾽" ἶ 
᾿Αμφίφαλον, ἀοουβ. Βίησ. ἕδη. οἵ ἀμφίφαλος, ον, ἃη Θρίτο:. 

ἴαπα 143. ΔΡρΙοα ἴο ἃ ποὶιηθί, απὰ ἰπάϊσαϊπρ οὴ6 16 φάλος οἵ 

ψΒΙοἢ βιγοίοῃϑα ἔγοτα {ῃ6 ἐογομθδὰ ἴο 106 ὕδοκ οὗ [Πη6 πθοῖ.-- τοῖα 

ἀμί ἀπὰ φάλος. (Βιιίπιαπη, 1,επὶὶ., 8. Ὁ. φάλος.) ϑϑΟΠΊΘ, ἴδγ 1658 σοΓ- 

ΓΕΟΙΎ, δχρ δίῃ ἰξ 85 πηθαπίηρ ἃ μϑίπηθὶ υνἱτἢ φάλοι, » ἐ.», δέμας ΟΥ̓δο55- 

ε5 4}} ἀτουηά. 

Τετραφάληρον, Δ6ου5. Βίπρ. ἴδηι. οὗ τετραφάληρος, ον, “ [οιιτ-ογεαίς 

εὦ."--ΕἼοπη τέτρα ἀπά φάληρος (ἃ νγοτὰ, ΒΟΥΓΘΥ͂ΘΓ, ὨΘΥΘΥ ἑουπὰ ἱπ 
056), ΘἰΓΠΘΓ 1Ππ6 ρίμπις ἐῤδεὶ Γ ΟΥ ἂῃ δρίπθὶ οὔ ἰς. (Βιεέίιπμοι, Ἐν οαϑὶ,. 

8. Ὁ. φάλος, 9.) 

ἴμχνε 742. 
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Βοοῖ ὅ. Πιῖπε 144-51. 

Πρυλέεσσι, ἘΡὶΟ ἀηᾷ ΤΟΠΪΟ ΤΟΥ πρυλέεσι, ἀπα {15 ΤῸΓ πρν- 

λέσι, ἀαῖ. Ρ]αγ. οὗ πρυλέες, ἕων, οἱ, ὑ5Ὲ}}Υ Θχρ]αἰηθα οὗ 

“ἐ μεαυγ-αγηιειί δοίἀϊεγς,᾽ ἃ5 Ορροβϑά ἴὸ οῃϊθίβ σι εῖηρ του σΠαγίοίβ. 

᾿Αραρυῖαν, 6608. δἴησ. ἔδιῃ. ρδυί. ρατί. δεῖ. οὗ δὴ οὈὑβοϊϑῖθ ργθβϑηΐ 

ἄρω, “"ἰο Πιὲ,᾽)) “ἰο δά διιβμοϊοπε [ογ,") ἄς. Οομιρατθ αἰ οβϑβαγῳ ο ὈοΟΪΚ 

11., 881, 8. υ. ἀραρυίας. 

Φλόγεα, ἀοου8. ΡΙαΓ. πΘαΐ. οὗ φλόγεος, ἕα, εον, “Παπιηρ." 
- τοῖὴ φλόξ, σϑῃ. φλογός, “““Παπιε.᾽" - 

Βριθύ, ἀσοι5. βίπσ. πθϑαΐ. οὗ βριθύς, εἴα, ὕ, ““Ῥοπάετοιιξ," 
“φρεῖρ]ν." Ιῃ ἩΟΙΊΘΥ ἀἰννανβ δὴ δριμοΐ οἱ ἐγχος.--- 

ΕΎΟΤΩ {Π6 ἰπΐθηβίν ΡΥθΗ͂χ βρι-. Ῥϑυμδρ5 δκίπ ἴο 1Π6 Θ ΠΟΥ υἶγψα, 
ΤΟΥ α60 ;᾽ υἦγα, “ὮΘΥΟΒ ;᾽ δηᾷ [Π6 1, 11ὴ υἱγ. 

Δαμνησι, 8 5᾽1η5. ΡΓ65. 1η6]6. δοί. οὗ δάμνημι, ““ἰο διιδάπε.᾽"" ἂῇ ο- 

ΤΏΘΤΊΟ ΤΌΤ. ΘΑ]. ΑΘ ηὐ ἴο 1Π6 σομΟη δαμαω. 
Κοτέσσεται, ἘρὶΟ [ὉΓ κοτέσεται, 8 βίησ. Γαΐ. τ]ὰ. οὗ κοτέω, 

ἴμπνε 744. 

{πνῈ 745. 

11νῈ 746. 

ἴχμνε 147. 

θη16." ΤΑΊΘΥΔΙΠΥ, “ ἐο ὑεαγ ὁπ α στμᾶσε :) ζαΐ. κοτέσομαι : 1 Δ0Υ. ἐκο- 

τεσάμην.----ΕἼΟΤΩ κότος, ““α στιάρε,᾽)" “ταποοῦ," “αἰ το! 5 ἀπ, 4150, 

{|Κ6 χόλος, ““ ἀπ ρῈ}.,᾽ ““αὐταίἠ.." ; 

᾿Οδριμοπάτρη, ἧ, “ ἀαιιρλίογ οΓ α πιϊρ]ίῃ {αίλεν." Τῇ ἩΟΙΏΘΥ ἃπὰ 
Ηεβίοα δ᾽νναυ5 δὴ θρι ποὺ οὗ Μίηθσνα. ΪΝὼο τῃηβοῦ!πη6 ὀδριμόπατρος 
ΒΘΘΠῚΒ ἴο ΟΟουγ. [1 Ηδβυοῃίαβ, ὀδριμοπάτηρ 18 σΟΥΓΙΡΊ. 

᾿ἜἘπεμαίετο, 8 βίησ. πηρθτῇ. ἱπάϊο. οὗ [π6 μὴ] 4416 ἀθροπθηΐ 

ἐπιμαίομαι, ““ἰο ἀρρὶψ οπε᾿5 8βεἰ ἰο α ἰλπῖπρ',"" “ἰο δἰγῖυδ 
αῇον," ἕο. ΟἿΙΪΥ υβ64 ἴῃ 1η68 ργδβθηΐ δηᾶ ἱπηρογίθοῦ. 1ὴ6 ἔαΐυγθ 

δηα δΔουῖβύ ἅγ6 ἴδ κθη ἔγοιῃ ἴΠ6 οορπδίθ ἐπιμάομαι (υξ. ἐπιμάσομαι : 1 
ΔΟΥ. ἐπεμασάμην), ΜΜὨΪΟἢ, ἀσαῖη, 15 ποῦ υϑθἃ ἴῃ 1Π6 ργθβθπί δηὰ ἱμπη- 
Ροτίθοϊ.---ΕἼοΙη ἐπί δηά μαΐίομαι. 

Μύκον, Ερὶς πᾶ Ιοηΐο ΓΟΥ ἔμυκον, 8 ΦΙΌΓ. 2. Δ0Υ. ἱπάϊο. 

δοῖ. ἀβϑίρηθά, δοησ ἢ 1Π6 ροτίδοϊ μέμυκα, ἴο 1ῃ6 πιϊά- 

α16 ἀθβροπθπηίΐ μυκάομαι, ΒΤ ΟΟῪ βαϊα οὔ ὀχϑη (Π|Κ6 1ῃ6 1,αἴ]η πηι ρΊτγ 6), 
“0 ἰοιυ,)") ““ἐο δείίοιυ,᾽) δῃ, τηϑρῃοΥ ΟΔ}]}Υ, οὗ τη σ5. Ψν ϊοἢ τᾶ Κ6 ἃ 

ΠΟΔΥΒΘ ΟΥ̓ ΒΟΙΙονν βοὰπα, “ ἐο ρταίε,᾽" ἃ5 οἵ ἀοοΥ5, ὅσο. : ἔιἴ. μυκήσο- 

μαι. ΤῊ ΡΓΘβθηΐ [Όγπι5, μυκάω, μύκω, γα 66 ΓΉΘΓΘΙΥ ἀϑβϑυτηθά 

ὈΘΟΔ.58 Οὗ {ῃ8 δογὶβί ἔμυκον ἃπὰ ρογίθοι μέμυκα, Ὀὰϊ ἀο ποῖ, ἰπ Υ68]- 
ἴγ, αχἰβῖ.---Εὐγτηθα ΠῸΠ 1πΠ6 Βουπά, ΚΘ μῦ, μύζω, το. 

Ὧραι, ποιῃ, ΡΙαγ. οὗ Ωραι, αἱ, “ ἐἴε Ποιιγ5,") 56ῃ. τῶν 'ῶἣρῶν. Οοη- 

Β.}} ποίθ. 

πνε 748. 

11νῈ 749. 

Τῆς, Ἐρίς ἃπὰ Τοπῖς (ὉΓ ταῖς, δηα 18 15. [ῸΓ αἷς, ἀαΐ. ῥΙυτ. 
ἴδῃ. οἵ ὅς, ἣ, ὅ, ὅτο. 

1νε 751. ᾿Ανακλῖναι, 1 ΔΓ. ἰηἴ. δοῖ. οὗ ἀνακλίνω, “ἐο τιαζε (ο ἴτε 

ἔνε 750. 

ἴῃ τ 4416 κοτέομαι, Ὀοΐῃ 864 4|1Κ6, ““ἐο δὲ επτασοά αι 
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Βοοὰ δ. 1άπε 181--τ68. 
ῥαελ,᾽" “1ο ἰεαι ΟΥ̓́ΡΥΓε88 οπὲ ἰπἴηρ αραϊπεί ἀποίλεν ;" ἃπὰ ἤΘΏςΘ “ (ο 
Ῥμε δαοῖ," ἄς. : ἴαϊ. ἀνακλινῶ: 1 δΔογ. ἀνέκλινα. --- το ἀνά χηὰ 
κλίνω. ΄ 

Πυκινόν, ἃσουβ. βίησ. πϑαΐ. οὗ πυκιενός, ἤ, ὄν, “(λϊοκ," “ ἄξπσς.᾽" 

Οὐοιηραγθ Οἰοσϑατῳ οὐ ὈοοΪς ἰἱϊ., δδ.. 

Κεντρηνεκέας, ἘΡὶς ἀπὰ Ιοηὶς [ὉΓ κεντρηνεκεῖς, δο΄.8. ρον. 

τη850. οὗ κεντρηνεκής, ἔς, “ φοαάεὰ {ζοτιοατά."--- Ἐτότὴ κέν- 

τρον, “α φροαά," δῃὰ ἠνεκής, “ δεατίηφ οὐ ἰεαάίηρ (ο α Ῥοΐηπ!,᾽" “{ἀτ- 
δἰγείοἰμπρ," ἄς. 

Ὕπατον, δἃδοι8. βησ. πηᾶ86, οὗ ὕπατος, ἡ, ον, ῸΓ ὑπέρτα 

ΤΡ ΡΟ. τος, ἢ, ον, ᾿κ6 1η6 1,αἰϊπ ϑεπεηιιβ ΤῸ δμρτέπιμα, “ δι- 
»τέπιε," ““λίρλεει,"" ἄς. Ιῃ ΗοιηθΥ 1ἴῃ6 508] Θρίτ δὶ οὗ Τυρίτογ ; 88, 

ὕπατος κρειόντων, ϑεῶν, ὅκα. 

᾿Εξείρετο, 8 5ἴηφ. ἱπηρογί. ἱπάϊς. οὐὗἩ 186 τηϊἀ 1 ἀδροπθηὶ ἐξέρομαι, 
“ἐ{ο Ἱπίεττοραίε,᾽" ““ἰο ᾿πηφωῖγε οὐ," ἄτα. : ἱπηρθοτῇ, ἐξειρόμην.--- ΕἼ οτη ἐκ 
δηά ἔρομαι, ν»ἱτῃ Τοσατὰ ἴ0 τ Οἢ ΘΟΙΊΡΑΓΘ Οἰοσϑατῃ ἡ ὈΟΟΚ ὶ., 618, 

8. Ὁ. εἴρετο. 
Νεμεσίζῃ, Ὡ 5ἴησ. Ρ͵65. ἱπάϊσ. οὗ νεμεσίζομαι. ΟΟΙΏΡΑΓΘ 

ἴανε 157. πο οασατῃ ου ὉοΟΚ ἰἰ., 296. 
Ὁσσάτιον, δος. 8. Βίηρσ. τη856. οὗ ὁσσάτιος, η, ον, Ἐρὶο δηὰ 

ἴδε 758. Ιοηΐο ἴοτ ὁσάτιος, α, ον, ἃπὰ 118 Ἰᾶ5ὲ ἃ μοαίὶς ἔοττη οἵδσος, 

η, ον, “δου ρτεαί.᾽" 

Ἕκηλοι, ποι. ΡΙΌΓ. τη880. οἵ ἕκηλος, ον, Ροείὶς σοΟἸἸΔέθταὶ 

ἴχνε 759. ἴοττη οἵ εὔκηλος, “αἱ τεϑδί,᾽" ““αὐ οπεὶξ εα8ε.᾽) ῬτοῦδΟϊν 

ἴοτῃ ἴῃ6 5απ|6 τοοῖ 8ἃ8 ἑκών δηὰ ἕκητι, ηλος ὈΘΙ ΠΡ ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ ἰθυτηΐ- 

παίϊοη ; δηὰ κηλέω, “" ἰο ἐἤατπι,," “ἰο 5οοίδιε,," ἰΒ ἴο δ6 ἀοτίνϑὰ το πὰ 

ἕκηλος, ποῖ τος νεγβδά. (Βιμίπιαπη, 1,ετὶϊ., 5. υ., 6.) 

᾿Ανέντες, ὨΟΠῚ. ΡΙΌΓ. πηᾶ50. 2 80Γ. ρατῖ. δοῖ. οὗ ἀνέημι, “το 
ἴαπα ΤΟΊ. ἰεὲ ἰοοϑε,," ““ἰο δεὶ πὲ προπ ὉΠΟΙΒΘΥ,᾽" “0 ἐποῖζε :᾽" [αΐ. 
ἀνήσω, ὅτε. 

Θέμιστα, δοου8. βίησ. οἵ ϑέμις, ἡ, οΙά δηὰ Ερίο φεοηϊλῖνθ ϑέμιστος. 

Οοπιρᾶτθ Οἰοβϑατῳ οα ὈΟΟΚ [Ϊ., 73, 5. νυ. Θέμις. 4 

Λυγρῶς, δᾶν., “ φτίευοιιεῖψ." -- ΕἼΟΠι λυγρός, “ ρτίενοις," 
ἴαχε 763... κά,» « ἀϊαπιαί,᾽" δεο.---ΑΚίη ἴο λευγαλέος, λοιγός, λοίγιος 
δηᾶ (Π6 1,δἰΐη ἰωσεο, ἱμείιι8. 

Πεπληγυῖα, ποτῃ. 5ίησ. ἴδπη. 2 ρεσί. ρατέ. δοῖ. οἵ πλήσσω, “ἰοτοσιπὰ," 
“00 εἰτίκε,,) χα. : ἴαϊ. πλήξω : 3. ροετί. πέπληγα. 

᾿Αποδίωμαι, 1 5ἴησ. ΡΓ65. 500]. οΥ̓́1Π6 πηϊἀἀ]6 ἀθροπμθπὶ ἀποδίομαι, 
“ἐρ ἀτγῖσε αἰσαῃ." Α Ῥοριῖς ΤΌγπὶ ΤῸΓ ἀποδιώκω.---ἘἼΟΙα ἀπό πὰ δίο- 
μαι (πιά ἱρ οὗ 1Π6 τδάϊο] δίω, “ἐο Πεε᾽, “ ἐο {τ φλίεπ αισαν,᾽" “1ο Ῥμὶ 

ο ίρ αι." 

[χνε Ἴ52. 



Βρά ΒΟΜΕΒΙΟ ΘΙΠΟΒΆΒΥ. 

Βοοῖ δ. 1πε 165-778. 

«πε 708. "Ἄγ»ει, ἀἄν., ““ εοπι6.," Οὐοπβυὶ ποία. 

Ἔσπορσον, Ὁ 5'ηδ. 1 ΔΟΥΤ. ᾿ΤΩΡΘΥ. δοῖ. οὗ ἐπόρνυμι, “ἐο ἱποῖέε,᾽" “ ἐδ 
“επά Ὡροη ΟΥ̓ αραϊπδὶ ΟΠ6 :᾿ ζαΐ. ἐπόρσω: 1 801. ἔπωρσα. ΟΟΙΏΡΑΓΟ 
Οἰοβεατῳ οπ θοοΪς 1., 10, 5. ν. ὦρσε. 

Εἴωθε, 8. δίησ. 2 Ροσί. δοῖ. οὗ ἔθω, “ἐο ὃς τροπὶ ΟΥ αεοιι8- 

ἵμνε 766. οπιοᾶ -" 5 Ῥοτῇ. εἴωθα, “1 ἀπὶ τοοπὶ," ὅζα., ἴον νυν μίοη Ηο-- 
ΤΩΘΓ ΞΟΙΏΘΕΙΠΠ65 568, 4'50, [ῃ6 ΙΟΠ]6 ἔωθα. 

Πελάζειν, ΡΥΓ65. ἰηΐ, δοῖ. οὗ πελάζω, “ἐο ἀρρτοαεῖ,᾽" Ὀὰαϊ ΠΟΙ διη- 

ΡΙυγαα ἰπ ἃ ἰγδηβιθνθ 56η56, “0 δγὶηρ᾽ ΠΕΑΤ ἰ0," ““ἰο σατι5ε 0 α}- 
Ῥτοαοῖι :᾽ Γαΐ. πελάσω : 1 ἃοτ. ἐπέλασα.--- ΕἼΤ πέλας, ““πεατ.᾽" 

ἮἨεροειδές, ἀοουβ. 5ἴησ. παοαΐ. οὗ ἠεροειδής, ἔς, Ἐρὶς ἀπά 

{λιν Ὑ70. ὁ οῃῖο [ῸΣ ἀεροειδής, ἐς (νΒἴοῖν ὙὙΠῚ ΠατάΙν θ6 Τοαπὰ), “οὕ 
ἄατ: απά εἰοιιᾶψ ἰοοῖϊ." (ΟΟπΒΌΙ ποΐθ.)-- -Ε͵οΙα ἀήρ δηᾶ εἶδος. 

τς Σκοπιῇ, Ερὶς δῃὰ Ι͂οηἱς [ῸΓ σκοπιᾷ, ἀδΐ. βίησ. οὗ σκοπιή, 
ἔσκε 11]. ἧς, ἦν, Ἐρὶς ἂπὰ Ιοπὶς ΤῸ σκοπιά, ἄς, ἧ, ““α ρίαεε ὁ οὐξετ- 

υαΐϊοη,᾽" ““α ἰοοῖϊ-ομὲ γι αεε." ΟὈΤΏΡΑΙΘ Οἰοδδατῳ οα ὈΟΟΚ ἴγν., 275, 5. 
νυ. σκοπιῆς. : 

Λεύσσων, ΠΟΠΊ. 51η5. Τῆᾶ56. ΡΓ65. Ραγξ. δοῖ. οὗ λεύσσω, “10 ἰοοῖ." 

ΟΟΠΊρΡΑΥΘ Οἰοβδατῳ οἡ ὈΟΟΚ 1., 120. : 
᾿Επιθρώσκουσι, 8 5Βῖησ. ΡΓ65. ἱπά. δοῖ. οὗ ἐπιθρώσκω, “ ἐδ 

δρτῖηρ ζογιγατα,," “ἰο δρυγῖπρ," “ἰο ἰεα;," ὅτε. : ἴαϊ. ἐπιθο- 
ροῦμαι:  Δ0Γ. ἐπέθορον. 

Ὕψηλέες, ἘΡΙο δηὰ Ιοηΐο (ῸΓ ὑψηχεῖς, ποτα. Ρ]ΌΥ. τηᾶβο. οὗ ὑψηχής, 

ἔς, “δὶς ἢ-δοιπάϊηρ." -- ἜΥότα ὕψι, “ ἀῖσπ," ἀπὰ ἦχος, “α δοιιπά," ἄς 

τι Ἵξον, 8 ΡΤ. 2. Δογ. ἱπάϊο. δοῖ. οὐ 106 τδάϊοδὶ ἔκω, ἔγα- 

ἴανε 178. ΦΌΘΠΤΙΥ οππρ]ογθᾶ ὈΥ 1ῃ6 ἘΡῖς ὙυΥ 6 5 (ΤΆΤΕΙῪ ὈΥῪ ΟἰΠ6Υ5) 
ἰῃ ΡΙδςθ οἵ ἱκνέομαι, ““ἐ0 οὔπιε :᾽" Γαΐ. ξω. ΟΌΒΘτΥα ἱμπαΐ ἐξον, που ρἢ 

ΘΟΓΙΗΙΠΠΟΠΙΥ͂ (416 ἃ ἃ βθοοπᾶ δουῖβί, ἰβ, ἴῃ [δοΐ, ἃ δΙθπάϊησ οὗ 1η6 ἔγϑβί 

ἃπᾶ βθοοηᾷ. ΟΟΙΏΡΑΤΘ Οοσθατῳ οπ ὍΟΟΚ ἱ., 817, 5. υ. ἰκεν, πὰ οη 

ὈΟΟΚ ἰἱ., 158. 
᾿' Πουλύν, Ἐρὶς πᾶ Ιοηὶς ἴὉΓ πολύν, ἀοουβ. βίηρ. οὗ πολύς, 

1ινῈ 776. εἴα, ὁ, ὅκα. 

1{τνῈ 772. 

᾽Αμδροσίην, ἀρου5. Βῖηρ. οὗ ἀμδροσίη, ης, ἣ, ἘΡΙΗΕ δηὰ Ιοηΐς 

ἴανε Ὑ7Ί. τος ἀμδροσία, ας, ἡ, ““απιῤτοσῖα," ἴῃ8 ἴοοὰ οὗ 1μ6 δοάβ, ἃ5 
ΠΘΟΙΔΥ νγ͵ὰβ {Π6 Ὁ ἀστὶηκ ; δηᾶ, ΠΚ6 1ῃ15, 614 ἔγότη τηογἕα]β, 85 

οοπίαϊπίηρ [ἢ6 ΡΥΙΠΟΙΡΙ8 οὗὨ ̓ τηπηουία! ἶγ. ΘΙΤΙΟΙ͂Υ βρθακίηρ, ἰδ 15 1η8 

Γδταϊπῖπθ οὐ ἀμθρόσιος, νγῖτἢ ἐδωδῇ, ΟΥ̓ φορδή (“ [οοά᾽), ἀπαετβίοοᾷ, 
(ΟΙΏΡαΓΘ Οἰοσβατῳ αν ὈΟΟΚ 1., 5829, 5. υ. ᾿Αμδρόσιαι, ϑΥ ΕΓΒ ΒΟΠῚΒ ΓΘ- 

ΠῚΔΤΚΒ ΟἿ 1Π6 ΘἸΥΠΊΟΙΟΡΎ ΔΥΘ αἷβο σίνβηῃ. 

Τρήρωσι, ἀαῖ. ρυγ. ἴδῃ οὗ τρήρων, ὠνος, “ {ἰπιϊα,᾽ "" αἢψ 
ἀνλλθυ Νδν τρέω, “ἰο ἰγεπιδὶε,᾽)" ““ἰο φιαζε," ὅτο. 
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 Βοοῖς δ. ἔπε Ὑ718--Ἴ86. 

Πελειάσιν, ἀαΐ, ρ]υγ. οὗἩ πελεεάς, δος, ἡ, “" α τοοοὰ-γήφεον, τίπιρ- τονε, 
ΟΥ̓ σεϑὴαὶ ;)") ἴῃ ΗΟΙΠΘΥ (ὙΠῸ Αἰννα 8 ΘιηρΙΟΥ5. 1Π6 μὶυγ4}} 8η δι θ τη 

οὗ {ἱπιογοῦβηθβϑ. ΤῊΘ ΠΔΙῺΘ ἰ8 ἀδτίνοὰ ἔγοπι 16 ἀδτκ σοῖοτ οἵ 106 

ΙΓ, ΠαιηΟΙΥ, ποτ πέλειος, “ δίαεκ,᾽" “" διαεκίπλ." 

Ἴθματα, ἃδοα8. Ρ]αΓ. οΥ̓ ἔθμα, ατος, τό, ““α 5ἰ6},," “ α »αεε."---α κίη 

ἴο εἶμι, “10 σο.᾽" 

Εἰλόμενοι, ποῖ. ΡΙΌΓ. τηᾶ86. ῥγ68. ρᾶτί. Ρ888, οἵ εΐἴλω. 
Οομραγθ αἰ οσβατν οι ᾿ἷπθ 203, 5. υ. εἰλομένων. 

Λείουσιν, ἀαϊ. ρμίυγ. οἵ λείων, οντος, ὁ, Ἐρὶς δηὰ ρμοθίΐς [ῸΓ λέων, 

“α ἴον." 

᾿ΩὩμοφάγοισιν, ἘΡὶ΄ς δηὰ Ιοηΐο (οΓ ὠμοφάγοις, ἀδὲ. ρίατ. οὗ ὠμοφάγος, 
ον, ““ταιο- Πεδὶ-ἀεοοιιτῖηρ,,) ἂὰ Θριπδὲ ὈΒΌΔΙΥ͂ οὗ Βανασθ ὑὕδαβίβ, πὰ 

ΒΟΙΏΘΙΪΠ65, 8150, οἵ βανᾶϑσθ ΠΊΘῃ, 88 ἰῃ Τλὐμεψά., (ἰϊ., 94. ΟΌδοτνθ 

1η6 οἴδησθ οὗ τηθδηΐϊησς θη (Π6 ϑνοτὰ θΘΟΟπΊ658 ργορασγοχυίοηῃρ, 

ΠΔΙΏΘΙΥ, ὠμόφαγος, “εαἰεη ταῖν." -ΕὙΟπῚ ὠμός, “" ταιο,᾿" πὰ φαγεῖν, 

[μνε 782. 

Σ 4 ἐρ φαἱ." 

Συσί, ἀαϊ. ρῥΙυΓ. οἵ σῦς, 56η. συός, Ὀὰϊ οἴ ΠΟΥ τηβοῦϊηθ 

3ανε 783, τῃδη ΓΘπλϊ ἢ Π6, “ἃ ὄοαγ,᾽" “α 5οιν," ἄς. Οὐοιηρδτθ Θἰοσ:- 
ατΨ ΟἹ ὈΟΟΚ ἸΥ., 253, 8. υ. συΐ. : 

Κάπροισιν, Ἐρὶο ἀπὰ Ἰοηΐο ἴῸΥ κάπροις, ἀδῖ. ρίαν. οὗ κάπρος, ου, ὅ, 

“πε ὀοαγ,," ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 106 νὰ θΟΔΥ. ΟὈὐτηραγθ 16 1,διίη ἀρεν, πὰ 
οἱὰ μἰσίι αθυτηᾶπ ἔῤδασ. Βϑηΐου δηὰ Ροῖξ θοίὴ γϑίδυ. 1:6 τοοῖ ἴο τὴ 
ϑαηϑβογὶϊ ζαρ, ἃ5 δ υάίηρ ἴο 1Π6 ὉΠΟΙΘΆΠΙΥ δ ]15 οὗὁὨ 10)6 δηίΐτηδὶ, ἀπὰ 
ἰπ 18 ὙΥΑΥ 10:6 1,α{η ἐαρετ, “ ἢὨ6-5οδῖ,᾽" ὈΘΟΟΠΊΘ65 ακὶη, οα δοοοῦης 

οἵ 115 ΥὰπΚ 51Π6]}. ἐν 

ἬἮϊῦσε, 8 βίην. 1 δ0Υ, ἱπάϊο. δοῖ. οἵ αὔω, “ἐο σἠσμέ σμ,᾽" “το 

ἴμνε 84. ίσμι, εαἱὶ, οὐ ἐτῳ αἰομὰ ν᾽" ζαῖ. ἀύσω τ 1 8ογ. ἠῦσα : [τ ἴῃ 
1Π6 ργθβθηΐ διὰ ἱηροσίδοϊ αὐ- ἰ8 ἃ ἀἱρῃίβοης ; δὺϊ ἰἱπ 106 ἴὰ- 
ἴυτα (ἄῦ) ἀπά δογίβι ἔννο 5υ}}ῦ]1.88 'ΤῊΘ τοοῖ 18 ἰπ ϑδηβοσίι τσα, "10 

ὈΙον." 

Στέντορι, ἀαϊ. βίηρ. οἵ Στεντωο, ορος, ὃ, “ ϑιεπίον." Οοη- 

ἴανε 78. 50} ποίθ. 

Εἰσαμένη, ποτη. 5Βίηρ. ἴδτη. 1 801. ρασί. τηϊά. οἵ εἴδω, “ἰο “εε.᾽) ἴα 

16 τὶ 416, “ ἐο πιαζε οπε᾽ς βεὶΓ ἰἰκε ἰο,᾽" “ἰο ἰΐκετι οπεσ βεὶ Γ το 1" ἴαϊ. 

εἴσυμαι: 1 800. εἰσάμην. 

Χαλκεοφώνῳ, ἀαῖ. βίηξ. τηᾶ56. οὗ χαλκεόφωνος, ον, “ ὁτατεη-τοϊεεά," 

ἑ. 6.) τϊησὶπρ βίτοηρ ἃπὰ οἶδ γ.---ΕἼοπὶ χάλκεος, “ ὁγαξεη," δηὰ φωνή, 

“ᾳ τυοϊσε.᾽" 
Αὐδήσασκε, 8. βῖηφ. ἰϊογαινθ ἡὍττι οὗ [26 1 8δογ. ἱπάϊα. δοῖ, 

ἴμινε 786. οἵ αὐδάω, “"ἰο δἠομῖ," “ἰο υοεσὶϊξεταίε 1" ἴαϊ. ἥσω: 1 ΔΟΙ͂ 

ἠύδησα, ἰιοταῖϊνα ἴογπι αὐδήσασκον.--- ΕὙΟτὴ αὐδή, " α νοῖεε." 
ΨΥ 



806 ΗΟΜΕΒΙΟ ΘσμμΟϑϑάβυ. 

Βοοῖ 8. 11πὲ 187--81} 

᾿Αγητοΐ, ποτ. Ὀ]αΓ. τηᾶ86. οἵ ἀγητός, ἤ, ὄν, ““ αἀηιιταῦῖε,᾽ 
ἴμπε 87. αὐἀηιϊγεά,᾽ ὅχο.--- ἘἼΟΠι ἄγαμαι, ““ἐο αὐἀηιῖγο,," ““ἰο τὐοηαεῦ 
πὲ 

Οἴχνεσκον, 8 ΡΙΌΓ. ἰἰοΥαῖν ἔοτια οὗ {Π6 ἱτηροσῇ. ἱπάϊο. δοΐ, 
1χνε 790. 

οὗ οἰχνέω, ““ἰο ρῸ,᾽") “10 σοπιε,Ἶ ““ἰο αἄναποε :᾽" ἴαΐϊ. ἤσω: 

ἱπηροσῆ. 8. ρ]αγ. ᾧχνουν .----ΤῊ 8 νϑὺῦ οἰχνέω ὈΘΑΥΒ {Π6 5ΔΙῺ6 τΤοΙαϊίοῃ 
(ο οἴχομαι, 85 ἱκνέομαι ἴο ἵκω. 

᾿ἘἘδείδισαν, ἙἘ!ρΙο ἴῸγ ἐδέδισαν, 8. ῬΙΓ. ΡΙαρΡογῖ, ἱπάϊο. δοῖ. οὗ δείδω, 

“90 [ξαΥ." ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ Οἰοββαγῳ ΟὨ ὈΟΟΚ 11]., 242, 8. υ. δειδιότες. 

᾿Αναψύχοντα, δοουβ. 5ἰησ. ΡΥ65. ραγί. δοΐ. οἵ ἀναψύχω, 
“10 Τευῖνε ὃν ζγε5}) αἴτ,᾽" “10 σοοἱ,)" “ἰο τε γεδὴ, :᾽ Ταῖ. ξω: 

1 Δ ῦ. ἀνέψυξα.---ΕἼΟΙὴ ἀνά ἀπ ψύχω, “" ἐο πιαζε δοοϊ,᾽" ὅτο. 
ἜἜτειρεν, 8 5δῖηρ. ἱτηραχί. παῖς. δοΐ. οὗ τείρω, “ἐο εἰαε,᾽" 

ἄς. ΟὈΙΊΡΑΓΘ ΘΟ οσδατῃ Οἡ 11Π6 158, 8. τ. τείρετο. 

Ἴσχων, ΟΠ. 51Πη5. Ιη856. ΡΥ68. Ρατγί. δοΐ. οἵ ἔσχω, “ἐο 

[χανε ἴ98. ποιά." ΟὐτΩραΙΘ ΟἸοδβατῃ ΟὨ ὈΟΟΙΚ 1., 214, 8. υ. ἴσχεο. 

᾿Απομόργνυ, ἘΡίο ἃπὰ Ιοπΐο [ῸΓ ἀπεμόργνυ, 8 5Βῖηρσ. ἱπηροτῇ, ἱπάϊο. 

8οῖ, οὗἩ ἀπομόργνυμι, ““ἰο τρῖρε ατραν :᾽" 1αΐ. ἀπομόρξω..----ΕὙΟΤΩ ἀπό ἃπά 
ὀμόργνυμι. 

1χνὲ 802. 

[χνε 795. 

1χνῈ 790. 

Εἴασκον, 1 δίηρ. ᾿ἰογαΐνθ ΦΟΥΠ ΟὗὨ [ῃ6 1 ΔΟΥ. ἱπᾶϊο. δοί. 

οἵἉ ἐάω, ““͵ο γογηιῖὶ,,) “610 5ῃ{Π 7 1 Ταΐ. ἐάσω : 1 δΔογ. εἴασα, 
ἰθύν Ὅτι εἴασκον. 

᾿Ἐκπαιφάσσειν, ΡΥ685. ἰηἴ, δοΐ. οὗ ἐκπαιφάσσω, ““ἰο τη ξιτι- 

ἔληςε 803, οἰδὶῃ οἱἱ,᾽) “4 ἐο τιιδῖ, τοϊἦ, στο ἰοοῖ ἰο ἐε ἔγαγ.᾽"--- ΕἼΟ πὶ ἐκ 
δα παιφάσσω, νἸἢ τοραγα ἴο ννϊοἢ σΟη50}} ΟἸοδδαγῃ οτι ὈΟΟΚ 1ἰ., 450. 

Θήδας, ἀοουβ. ΡΙαγ. οἵ Θῆδαι, ωὠν, αἱ, ““Τῆεδε5,᾽) 186 νν6}}- 

ἴανε 804. κκποννη Οἰἵγ οἵ Βαοῖϊαβ. Ἀποίμευ δηᾶ τΏΟΓΘ Ῥοθίϊο ΤΌΣΩ 

Οὗ 1ῃ8 πδᾶπΠ|6 15 Θήδη, ης, ἧ. ΟΟΙΏΡΑΥΘ ὈΟΟΚ ἰν., 878. 

Δαίνυσθαι, φῬγ68. ἰπῇ, τη] 4416 οὗ δαίνυμι, ““ἰο ζεαδὶ,᾽") “ἰο 
{χν8 805. δαπφιιεὶ." ΟΟτΏρΑΓΘ ΟἸοβϑατῳ ΟἹ ὈΟΟΚ 1., 468, 8. νυ. δαίνυντο. 

᾿Επιτάῤῥοθος, ποιη. βίησ. οἵ ἐπιτάῤῥοθος, οὐ, ““α λεῖρεοτ." 
[χνε 808. 

Α ρΡορίϊο {9Όττὴ [ῸΥ ἐπίέῤῥοθος .----ἘΟττηΘα ἔτοπι ἐπίῤῥοθος, .ἃ5 
ἀταρηρός ἴτοτηῃ ἀτηρός, ἱπου ἢ ΤΙΥΘΟΡΏΤΟΙ Πᾶ5 δαορίθα τάῤῥοθος ἃ5 

[Π6 51Π1|016 ἔογτῃ. 

Ἦα, Ἑρὶο [ὉΥ ἦν, 1 δίπρ. ᾿τηροσί. ἱπάϊο. δοί. οὗ εἰμί, “" ἐο δε." 

Προφρονέως, Ἐϊρίς ἴ0Υ προφρόνως, δά, ““τοἱέδ δρίγι,᾽ 
ἐἐασλῖ, αἰαοτίγ.᾽" --α ἘΥΟτ πρόφρων, “ «τοἰτ, Τογισαγά δοιιϊ,᾽" 

«οἰ ηρ," ἄχο. 

Πολυάϊξ, ποτη. βίησ. τηᾶ50. οὗ πολυάϊξ, ἴκος, “ παγαδδίηρ,᾽ 

{κε 811. κα, Πὐίογαῖν, “σὰ τιμοὶ οοἰοίοη.""--- Ἔτοῖα πολύς Ἀμμ 
ἐΐσσω, ““ἰο τιιϑὴ,)) ““ἰο ἀἄαγὶ.᾽" 

1τνε 810. 



που 

ΗΟΜΕΕΙΟ ΟΨΟΒΒΑΚΥ. 807 

Βοοῖ δ. ζάηςε 810-832. 
Δέδυκεν, 8 δἴησ, ρογί. πάϊς. δοῖ. οὔ δύω οΥ δύνω, “ἐο φεὶ ἱπίο,᾽" “ ἰδ 

»κίεγ ἱπίο,᾽" ἄχεα. : ἔωΐ. δύσω : μετ, δέδυκα. 
᾿Ακήριον, ποιη. βίησ. πθυΐ. οὗ ἀκήριος, ον, “ λεαγιϊε5."".--- 

Ετοπ ἀ, ργῖυ., ἀηὰ κῆρ, “(ἂς ἠξατί."" 

Οἰνείδαο, ο]4 (Όττη οὗ (6 σϑηϊίνο τῸγ Οἰνείδου, σοῃ. βίης. 
οἵ Οἰνείδης, ουὅ, ὁ, “ 5οη οὗἩ (Βπειι5.᾽" 

᾿Επικεύσω, 1 5ίηρσ. ζυϊ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ ἐπικεύθω, " ἰο ἀϊάε,"" 

“ε0ο εοπεεαὶ 1: 11. σω. Ιῃ Ηοιηθῖ, σοτηϊπο!!ῦ υβοὰ ἰπ 
8η ΔΌ5Ο] 6 5Β6η56 ἢ 1Π6 ποραιϊίνθ, 85 ἰῇ ἴῃ6 ργθβθηΐ ἰπϑίαποθ, 

ΟἰΠΘΥν 56 ἢ 1Π6 δοοιδβαῖϊνα οὗὨ 1ῃ6 τῃϊπσ, 85 ἴῃ Οἀ., ἱν., 744.--.- 

ΓΊοΙ ἐπέ δπὰ κεύθω. 

Ὄκνος, ποίη. βίηρ. οἵ ὄκνος, ου, ὁ, “ ἃ ἰαγγψίη,, οΥ ἀείαψ ;)" 

1, Ἃγότὰ ἰά]ΘΠ 655, ἃ πα 50 “ δἱοιλιείπεδϑ," “" οἰισρίσἠπεδα," 
“ἐαξῖπεβ8 ;) ΟΥ̓, 2, ἴτοπὶ ἴδαγ, δηὰ 80 “" τπισὶ  ησηεθα ἰο ἤρλι," 

“ἐ σρισαγάϊεα." : 

Εἴας, ὦ βῖῃρ. ἱπηρθυῖ, ἱπάϊο. δοῖ. οὔ ἐάω, “ἐο ρῬεγην,᾽" "" ἴο 
[χνεῈ 819. ΣΑΣ 

᾿Αναχάζομαι. Οὐοηϑυ! Οἰοσϑαγῳ οὐ ᾿ἰηθ 443, 5. νυ. ἀνε- 
χάζετο. 

᾿Αλήμεναι, Ἐρὶο, θοτίο, δῃὰ “ΒΕ ο]ο ἴοσ ἀλῆναι, 3 δογ. ἰηΐ, 

Ρ888. οἵὗὨ εἔλω, “ἐο εοἰϊεοὶ ἰοσείλετ,") ἕο. Οὐοηρατθ ΟἿοδ9- 
αΥΎ Οἢ 1ἰπ6 203, 5. υ. εἰλομένων. 

Δείδιθι, βίης. ροτῖ, ἱτρθυ. δοῖ. οἵ δείδω, “ο [εατ,᾽" ὅπὰ 
ἴανε 827. Ερὶο ἴον δέδιθε. (Βιμέπιαπη, ἵγτερ. Ῥεγὸς, ἢ. ὅ9, εὦ. ΕἸσλὶ.} 
Θοῖηθ, ΠΟΝΘΥΘΥ, τοίθυ δέδιθε αἱ Οη66 ἴο ἃ ἔὈττη ἴῃ μὲ. (Οὐ αγπιϊελαεὶ, 

Οτεεῖ Κετὺς, Ρ. 10.) 

Σχεδίην, Ἐρία δάνθτθ, “" πεαν,᾽ “ἦπ εἶοδε οἡβεί." ---οττηθὰ 
ΝΕ 890. τοπι 1Π6 Γδπιϊπῖπθ οἵ σχέδιος. Οοπδαϊε ποίθ. 
ΚἌζεο, Ἐρὶς δηὰ Ιοηὶς [ῸΓ ἄζου, 2 δίηρ. Ργθ5. ἱτῆρϑυ, οὐ ἄζομαε. 

Οοιηραῦθ Οἰοσδατῃ οἡ ᾿ἰπ6 484, 8. ο. ἅζετο. 
Τυκτόν, ἃσοι5. δΒίησ. πρϑυΐ. οἵ τυκτός, ἤ, ὄν, “ πιαίς.᾽" 

{μιν 891. γοτθΔ] δαὐθοῖϊνθ τοι τεύχω : ρογῖ. ρᾶ585. τέτυγμαι, {|Κ6 

τευκτός. 

᾿Αλλοπρόςαλλον, δοου5. Βίηρσ. τηᾶ50. οἵ ἀλλοπρόςαλλος, ον, “οπε 
ισῖιο {γῊ 5 ποῖσ ὁπ6 ισαῷ, ποὶσ ἀποίλεγ, τοῖο ἐποἰϊηιες ἤγϑὲ ἰο οπε δἱάς, ἑἄεη 

ἰο (δε οἰἠεν." --- Α 5 1 Τοτημθα ἔγοιη ἄλλοτε πρὸς ἄλλον. 
Στεῦτο, Ἐρία ἀπά Ιοηὶο [ῸὉΓ ἔστευτο, 8 βίης. ἱπηρουῖ. ἰηάίο. 

ἴλνε 852. ΟΓ {16 ἀδροπϑηὶ στεῦμαι ; 5. ΟΕ] Ύ,, “ὁ «'απὰ οπ (ἠξ σροὶ," 

ἰο δἰαπὰ πα ρίασε α5 ἱΓ ἰο ἀο φοπιείμιηρ,,"" “1ὸ φίσε δίρπ. οὗ δοιπέ" 
(ἀΐϊπσ ὃν οπε᾿β αἰἰμιάς απὰ δεατίπα : ὨΘΏΟΘ “ (ὁ ἀϑϑέγε, Ὁγοπεῖδε 
ῥοαεὶ, ἰλτεαίεη," ἄτα. 

Γ{ινῈ 812. 

ἊῚ 
Ιχνε 813. 

ἴινε 816. 

7λνε 817. 

1νὲ 892. 

1[1νῈ 822. 

ἴχ 



808 ΒΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΞΒΑΕΥ. 

Βοος δ. [πὸ 834-859. 

Λέλασται, 8 5ἴηρ. Ροτῇ. ἱηᾶϊς. μᾶ55. (1π ἃ τηϊα]8θ ββϑηβθ᾽ 

οὗ λανθάνω, ““ἐο ἐβεαρε ποίεε," ὅτε. ; ἴῃ {Π6 τηϊάἀ]6, “ ἐξ 

7ρυρεὶῖ," ἃ. ε., ἴο οσᾶ56 ἃ 1Πΐηρ 0 ΘβοᾶΡ6 ΟΠΘ᾽5 οὕγῃ ποίϊοθ: ζυϊ. λήσω: 

ῷ ΔΟΥ. ἔλαθον : ζαΐ. τηϊά. λήσομαι : Ῥετΐ. Ρ4585. λέλασμαι.---1 ,ἜησιΠαποα 
ἕγοιῃ ἃ τοοῖ, ΛΑΘ-. Φ 

᾿Ἐμμαπέως, 84Υ͂., ““7ογιπιστεῆι,᾽" “ τπιηιεάταίεἶψ.,".-- Ασσοταϊησ 

ἴο ΒΟΙΏΘ, ἴγοῃ ἅμα τῷ ἔπει, “πὸ 5ΟΟΠΕΥ͂ βαϊά ἐμπαπ ἄοηε :" 
ΟἴΠΘΥΒ, ΠΟΥΥΘΥΘΥΙ͂, ΠΊΟΓΘ ΘΟΥΓΘΟΙΥ͂ ἀθγῖνθ ᾿ξ ΠῸΠι μαπέειν, μάρπτειν 

“ οἰμϊοπὶπρ αἱ,᾽ ἀπά 50, “λακέϊϊῳ,᾽) ἄχα. 

Φήγινος, ποῖη. 5βίηρ. τηᾶβο. οὗ φήγινος, ἢ, ον, “οακεπ.᾽" 

-ἼΟτοπηὶ φηγός, “ απ οαἶ.᾽" 

Βριθοσύνῃ, ἀαϊϊγα 5'πσ. οὗ βριθοσύνη, ηἡς, ἧ, “τοεῖρλι," 

“ἐδιωτάεη.᾽"--- ΕἼὙοτὴ βριθύς, “ ἀεαυν,᾽ ὅχο. 

Ἄγεν, Ερὶδ πᾶ Ιοηΐο ἴοὺυ ἦγεν, 8 βίησ. ᾿τπηροσί. ᾿πά. δοῖ. οὗ ἄγω, 
“ἐἐο ὕεατ,᾽)" ὅχτο. 

Ἔχε, Ἐρὶς δπᾷ Ἰοηὶς ΤῸ εἶχε, 8 βῖπσ. ᾿πηροσί. ἱπάϊο. δοῖ 
οὗ ἔχω, ““τὸ ἀϊτεοὶ,᾽) ἄτα. 

Δῦνε, ἘΡίδο ἀπὰ Ιοπὶς ῸΓ ἔδυνε, 8 5Βίησ. ἱπηροσί. ᾿πάϊο. δοῖ. 

οὗ δύνω, ““ἰο ρεὲ οπ,᾽" ἄτα. ᾿ : 

"Αἴδος, σ6ῃ. βίπρ. οὗ ἂῃ οὔβοϊϑίθ ποτηϊπαίνθ "Αἴς, “ Ηαάε5,᾽" “ Ρίαι 

ἐο,,) 108 σοὰᾶ οὗ ἴΠ6 ἸΟΥΤΘΥ νου]. ΟὈΙΏΡΑΙΘ Οἰοδδατῳ ΟἹ ὈΟΟΚ 1., 8 

8. Ὁ. ᾿Αἴδι. 

“πὲ 834. 

Ι1ΝῈ 8396. 

1τνε 898. 

11νε 839. 

[χνὲ 841. 

[ἀνε 8458. 

᾿Ωρέξατο, 8 5ῖηρ. 1 δογ. Ἱπάϊδ. τηϊᾶ. οὗ ὀρέγω, ο. Οὐ, 

ῬᾶγΘ Οἰοσβατῃ οἷν ὈΟῸΚ ἰν., 807, 5. συ. ὀρεξάσθω. 

᾿Αἰχθῆναι, 1 δογ-. ἱπῆ, Ρᾶ55. οὗ ἀΐσσω, “10 ξαιτιδὲ ἰο δία" 

ἵμπε 854. οτιλ," ““ἰο ἐπιρεὶ :᾿ Γαΐ. ἀΐξω:: 1 δοτ. ἤϊξξα : 1 ΔΟΥ. ρΡᾶ55. 

ἠΐχθην. ΤῊΘ Αἰδο ΦΌΓΠῚ 5 ἄσσω ΟΥἄάττω: ἴυξ, ἄξω: 1 δογ. ἧξα: 1 

8ΟΥ. Ρ458. ἤχθην. 

Ἐπέρεισε, ἘρΙΟ ἀπά Ιοηΐς [ῸΤ ἐπήρεισε, 8 5ἰησ. 1 807. ἴπ- 

ἴστε 856. ἀϊο. δοῖ. οὗ ἐπερείδω, ““ἰο ἀτῖνε βγπιῖψ ἡπίο," ““ἰο ἰλγιιδι 

ἐπίο Ὁ" Ταΐ. σω : 1 Δ0Υ. ἐπήρεισα.---ΕὙΟΤΩ ἐπέ δηὰ ἐρείδω, “ ἐο ρ»γεδς 

αἀραϊπεὶ,᾽" ὅχα. 

Ζωννύσκετο, 8 5ίηρσ. ἰΐογαίτθ ἔΌυπὶ οὗὨ {ῃ6 ἱπηροσῖ, ἱπᾶϊς 
Ρᾶ55. οὗ ζώννυμι, ““ἰο ροἰτὰ :᾽" Γαἴ. ζύόσω. Ῥαβδβῖνβ ζώννεμαι, 

“ἐρ δὲ ρίτί :᾽ τηροτῇ. ἐζωννύμην, 8 5ίπα. ἐζώννυτο.----ΑΚῚη ἴο ζεύγννυιι, 
ἜἜδαψεν, 8 5ἷπρ. 1 δΔογ. ἱπάϊς. δοῖ. οὗ ὅσπτω, “10 ἐξατ,᾽" “6 

ἵμνε 858. οπά τ᾽ τας. δάψω : 1 8ογ. ἔδαψα.--- ΑΚίπ ἴο 186 1,Διΐπ ἀαρ- 
88, ἈΠ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἔγοτη δαέω, “ ἐο αἀἰϊυϊάε.᾽" 

Σπάσεν, Ἐρὶς πὰ Ἰοπῖς [ὉΓ ἔσπᾶσεν, 8 5Βίησ. 1 801. ᾿πάϊσ 

οί. οἵ σπάω, ““ἰο ἄγαιν :᾽ ζαϊ. σπάσω : 1 δοΥ. ἔσπασα : Ρετΐ 

[χπε 881. 

Τα νῈ 857. 

11νῈ 859. 

ἔσπακα. 
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Βοοῖ δ. Ζιπε 860-878, 
ἐμ ᾿Εννεάχ.λοι, ποτη. ΡΙΌΥ. τη880. οἵ ἐννεάχιλοι, αἱ, α, "“ πίπφ 

᾿ ἐποιϑαπι." Ῥορίϊος [ῸΓ ἐννεάκις χίλιοι. --το ἘΤοΙῃ ἐννέα, 

“πῖηε,᾽" δῃὰ χέλιοι, “α ἐδπομδαπὰ.᾽" 

᾿Επίαχον, 8. Ρ]υγ. ἱπηρογῇ. ἱπάϊο. δοῖ. (ἰὴ δῃ δογίβιϊο 8656) οἵ ἐπ- 
ἐάχω, ““ο δἠοιιὶ.""--- ΠἼοιὴ ἐπέ δηὰ ἐκξέχῳ, νυῖιι τοραγὰ τὸ νυ οι σοηδυὶς 
ΟἿοβξατῳ οα θΟΟΚ ἰϊ., 333. 

Δεκάχιελοι, ποι. Ρ]ΌΓ. τη880. οὗ δεκάχιλοι, αἱ, α, “τη ἐδομσαπά "" 
Ρορίὶς [ὉΓ δεκάκις χίλιοι. --- ΕΥοΙῚ δέκα, “ἐεη," δηὰ χίλιοι, “ἃ 

ἐλουβαπα.᾽"" ᾿ 

᾿Αήρ. Οὐοπβυὶ Οἰοσβαγτῳ οα θΟΟΚ ἰἰϊ., 381, ἀπά τη6 ποῖθ 
ΟἿ 1{Π|8 ΒΔΙ6 ρᾶββᾶρθ. 

Καύματος, 56ῃ. 5Βἰηρ. οἵ καῦμα, ατος, τό, “ ἀεαί,᾽" ΘΒρθοίδ!!ν 

“δε διιγηΐηρ ἠεαὶ ὁ ἐμ: 5ιι." --- σόοτα καίω, ἴαϊ. καύσω, 

ἴχνε 864. 

[χνε 865. 

“6 δωτη." 

Δυςαέος, Ἐξρὶς ἀπά Ιοῃΐο ἴογ δυςαοῦς, σ6ῃ. βίησ. τη886. οἵ δυςαής, ἔς, 

“λεαυψ-δἰοισίηρ,᾽" ““ δοισίηρ {11,,) δχα.--- οτα δύς ἀπὰ ἄημι, “ 1ο δίοις.᾽" 

᾿Ορνυμένοιο, ἘΡΙο δηά Ιοηΐὶς [ὉΓ ὀρνυμένουι ΟὐπΒυὶ! Θἰοσϑαγῳ οἱ 
ὈΟΟΚ ἰν., 421. , 

᾿Αχεύων, ποιη. 5Βἰηδ. Τη850. ΡΥΓ68. ραγί. δοῖ. οἵ ἀχεύω, “ ἰο 
δὲ δα," ἄς. ὕεοά ΟΗΪΥ ἴῃ 1ῃ6 Ρδγιο ρ]θ6.---ΕΥοτ ἄχος, 

“ἐραῖη,᾽)" “ ἀϊδίγε58.᾽" » 

᾿Ολοφυρόμενος, πΟΙη. Βἰης. πιᾶ86. ΡΓΘ68. Ρατί. οὗ (Π6 τη 6 

ἀθροπθηΐ ὀλοφύρομαι, “ ἐο δειυναϊϊ,," ο. ὕβυδ!! Υ ἀογί να 
ἔγοτη ὀλοός, "ἰἸοδὶ, τππάοημς," ἃηὰ ῬΓΟΡΟΤΥ, {ΠπΘυθίοσθ, τηθαηΐπρ “ ἐὸ 

ἑοοῖς ὁπ α8 ἰοδὲ.᾽ 

Ῥίγιστα, ἀοου8. ΡΙΌΓ. πΘαΐ. οὗ ῥίγιστος, ἡ, ον, "᾿πιοδί ἀρραϊῖ- 

ἴανε 878, ορ,Ὁ “ πιοοὶ ἤραγζωϊ." Α΄ Βαρθιϊδιῖνθ ἴτοπι ἃ δοπηρᾶγατινθ 
ῥίγιον, Υ᾿Π τοσαγὰ το ν ]οἢ σΟηΒῸ] Οοσβαγῳ οἡ ὈΟῸΚ ἱ., 328. 

Τετληότες, ΠΟΙ. ΡΙΌΥ. τη850. οὗ 1η6 Ερὶο δηά Ἰοπὶς τετληώς, 50π 

οοραίβϑα ἵἔτοπὶ τετληκώς, ρΡοσῖ. ρατί. δοῖ. οἵ τλάω, “"ἐὸ ἐπάμιγε : ζαῖ, 

τλήσομαι : ΡΕΥΐ. τέτληκα. ΟΟΙΏΡΑΓΘ Οἰοβϑατῃ ΟἹ ὈΟΟΚ ἱ., 328, 5.υ 

τέτληκας. . 

Εἰμέν, Ερίο ἃπά ΙΟηἱς [ῸΓ ἐσμέν, 1 Ρ]0Γ. ΡΓ65. ἱπάϊο. δοέ. οὗ εἰμέ, 
Βαϊ εἶμεν, ΠΟΥΙΟ [ὉΓ εἶναι. 

Ἰότητι, ἄαϊ. βίπσ. οἵ ἐἰότης, ητος, ἡ, “τοἱ!!, ἀεὶ, τεβοῖος," 

ἴλνε 874. ᾿ς. πὰ μβῃοδ “ »Ῥίαηπῖηρ." ῬΙΟΌΔΟΙΥ [0.6 5ᾶπιθ ἃ8 189 
ϑδηβοσὶΐ ἐδάδα, ἔγοτὰ ἐδ, “10 ἀθϑίσθ." 

᾿Αήσυλα, ἀοουβ. Ρίατ. πουΐ. οἵ ἀήσυλος, ον, ἘΡίο ἀπά ρΡοοίϊο 
ἴανε 876. ΤΟΥ αἴσυλος, ον, νε]τῃ τοσαγὰ το νυ ἢϊοῖν οοπβοὶς Οἰσεσατῃ οἢ 
Ἰϊπ6 403. 

ἴανε 878. Δεόμήμεσθα, ἘΡὶΟ ἀπά ροσίϊο [ὉΓ δεδμήμεθα, 1 Ρὶαγ. Ροτέ 
ποδὸς νυ 

[χνε 809. 

[χνε 871. 



810 ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΙΠΟΞΒΑΒΥ. 

Βοοΐ ὃ. 1102 819--892. ᾿ 

ἰπᾶϊο. ρᾷ58. 0 δαμάω, ““ ἐο πιαῖτε δι )εοί." ΟΟἸΏΡΑΥΘ Οἰο55 τῳ Οἡ θΟΟΚ 

ἢ|., 18. 

Προτιθάλλεαι, ἘΡῖο ἀπὰ Ιοπὶς [ὉΓ προςδάλλει,  5ἰηρ. ΡΓΘΒ. 

ἰηάϊο. τηϊά. οὗ προςδάλλω, « ἐο ἐΐγοιυ, ἰαψ, ΟΥ̓́ριιὲ τροπ." Ἰη 
106 τοῖα α]6, ““ἐὸ ἑΐτοιυ οπθ᾽8 βρῇ τροπὶ ἈΠΟΙΠΘΓ,᾽") δἰΠΘΥ Ὁ ννογὰ οὐ 

ἀδοά, ““ἐο οἰσοκ,᾽" ὅχο. 

᾿Ανιεῖς, Ὁ 8δίηρ. Ῥτβθ5. ἱπάϊος. δεῖ, οἵ ἀνειέω, ἂῇ Ἑρὶς δηᾶ 

Ιοηΐο ΤΟΥΠῚ ΤῸΓ ἀνέημι, “0 δεἰ οπ,᾽) “10 Ἰποῖίο,᾽") ὅχο. 

᾿Εγείναο, ἘΡΙΟ ἃπὰ Ιοηΐο [ὉΓ ἐγείνω,  5ίηρ. 1 Δ0Υ. ἱπάϊς. τηϊά. οὗ 
{16 οὐβοϊθίθ γείνω, ρᾶ55. Δηἀ τηϊά. γείνομαι : 1 δΔ0Υ. ἐγεινάμην, ““ἰο 
δερσεί," ἄς. ΟὔὈΒΘυυΘ ἰῃαΐ γεννάω 18 ἴῃ 56 [Ὁ γεένω. 

᾿Αἴδηλον, ἀοου5. βίης. τηᾶ86. οἵ ἀΐδηλος, ον, “ἱπυϊδίδϊε,") ““πιακίηρ 

τηυὶδιδο,) ἤΘΠΟΒ “ ἀοοίτιιοίίυο,"" ἅδο.---ἙΤοτα ἀ, ρτῖυ., πὰ ἐδεῖν. Οοτη- 
ῬᾶγΘ Οἰοβϑαγῃ οἱ ὈΟΟΚ 1Ϊ., 4558, ἃπά 4150 ποίθ, αἰ ἰοο. 

Μαργαίνειν, ῬΥ68. ἰηἴ, οἴ. οἵ μαργαίνω, “ἐο δὲ Κγαπίῖο,)" “0 
ταρε," ὅἄο.---ΠὙΟΤᾺ μάργος, “ταρῖπρ, [γαπίϊο.᾽" 

᾿Ανέηκεν, ἘΡὶο ΤῸΓ ἄνηκεν, 8. 5Ιηρ. 1. 800. ἰπάϊο. δοῖ. οὗ ἀνέημι, “ ἐο 

δε ογ.᾽) ““ἰο Ἰποῖέε,᾽" ὅζο. : Γαΐ. ἀνήσω : Ροτΐ. ἄνεικα : 1 Δ0Υ. ἄνηκα. 

Ὑπήνεικαν, ἘρὶΘ δηά Ιοηΐο ὉΥ ὑπήνεγκαν, 8. ῬΙ0Γ. 1 ΔΟΥ. 

ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ὑποφέρω, ““ἐο ΘαΥΤΎ ΟΥ̓́δεα᾽ αἰσαν :" Γαΐ. ὑποί- 
σω : ἅ Δ0Υ. ὑπήνεγκα, ἘΡίο Δηα Ιοηΐο ὑπήνεικα.--- ὙΥΟΤὴ ὑπό ἃηα φέρω. 

Αἰνῇσιν, Ἐ]ρῖο ἀδηά Ιοηΐο ἴοτ αἰναῖς, ἀαἴ. ΡΥ. ἔθη. οἵ αἰνός, 

ωΝῈ 586. δι ἐἰ ἀγδα !βδξ"ννᾶρα, 
Νεκάδεσσιν, Ἐρὶς ἀηά Ιοη]ο ἴοΥ νεκάσιν, ἀαΐ. ΡΙΥ. οὗ νεκάς, δος, ἡ, 

'εᾳ μεαρ οἔ 5ἰαῖη.""---ΕὙοτα νέκυς, νεκρός, ““α ἀοαΐ δοάγ.᾽" 

Ζώς, ποι. βίηρ. τηδᾶ56. οὗ ζώς, πθυΐθυ ζών, ρθῆ. ζώ, ΥΑΥΘΥ 

ἔογηι οἵ ζωός, ἤ, ὄν, ““ αἰῖυε.,"--- ὙΠ ζάω. 

᾿Αμενηνός, ΠΟΠῚ. 5ἰηρ. Ιη8806. ΟΥ̓ ἀμενηνός, ὄν, 150 ἤ, όν, ““ τοϊελιοιι 

δέγεηρίὶ,."" --ΕὙΟΙὴ ἀ, ργῖυ., πιὰ μένος. 1,655 ΘΟΤΥΘΟΙΥ ἀσγίνθα ὈΥ͂ 

Πδαδυθίη ἤοτη μένω, ἃ5 ἰ{ βἰσηϊίησ ““ ποὲ αὐἱάϊηρ," ““ Πεειϊηρ," 
“ἐ ραδ5δῖηρ.᾽" 

Τυπῇσιν, Ἐρὶα δηᾶ Ιοηΐο ὉΥ τυπαῖς, ἀαΐ. ΡΙυγ. οΥ̓ τυπή, ἧς, ἡ, “α 
ὀίοιν.""---ΕἼΟΠ τύπτω, ἔτυπον. 

Παρεζόμενος, ποΙη. 5ἰησ. ἴηᾶ56. ΡΓ65. Ραχί. οὗἩἉ 1886 τη 416 

ἀδροηθηΐ παρέζομαι, “ἰο δὲ ὃψ ἰλ6 546 ὁ: [αΐ. παρεδοῦ- 
μαι.---ΎΟΠῚ παρά δπῃα ἕζομαι. 

Μινύριζε, Ὡ βἴησ. ΡΥ65. ἱπηρ6 1. δοῖ. οὗ μινυρίζω, ““ἰο σοπιρϊαΐη ἴῃ ἃ 

ἰοιῦ ἰοπ,᾽"") “0 πιοαη,᾽)" “410 τὐ!ιηιρογ,,") “ἐὺ τοῆπο : Γαϊ. σω.---ἜτΤοτα 

μινυρός, ““ σοπιμϊαϊπῖηρ᾽ ἴπ α ἴοισ ἐοη6,"") ““ τπολὶπῖηρ,," ἀπ {18 ΠΌΠα μιν- 
ἔς,  {|6, «« φηκαῖ!."" 

ἴχνε 892 ᾿Αάσχετον, ποιῃ. βίῃσ. πϑυΐ. οὗ ἀάσχετος, ον, Ενιῶ 

1κνῈ 879. 

ΤανῈ 880. 

χνῈ 882. 

1κνῈ 885. 

ἷχινε 887. 

ἴλνε 889. 



ΎΤΙΦΨ ΠΡ ὙΨΥΩ  Ὑ ν ΨΥ ΟΦ ΡΨ ΨΥΌΥ ΝΣ 
εἰ μ..:.. .“ 

ΒΠΟΜΕΒΙΟ ΟΒΟΒΒΑΒΥ. 8:1 

Βοος 5. 1ήπε 892-907. 

Ἰδησιμαπρὰ ἕοσγιη οἵ ἄσχετος, ον, "ποῖ ἰο δε ᾿ιεϊὰ ἴπι οὐ οὐεοζει,᾽"" “" τῳ» 
εοπί! οἰἰαὑίε.""---ΕὙοῖη ἀ, ργῖο., ἀπ ἔχω, σχεῖν. 

᾿ Ἐπιεικτόν, ποτῃ. βίηρ. ἤθαξ. οἵ ἐπεεικτός, ἥ, ὄν, “ ψιειάϊης.".--- Ετοιῃ 
ἐπί δῃᾷ εἴκω, “ἐὸ ψιεία,᾽" 

Σπουδῇ, ἀαϊ. βίη. οἵ σπουδή, ἧς, ἡ, “ λαϑίε,"") ““ φρεεὰ,᾽" 

“ἐ χεαάίπε58 ; πὰ ἤθποθ “ ξεαὶ," “ραΐπα,"" “(τομδϊε,᾽" 

“αἀἰϊβιομίν." -πετοτι σπεύδω, “ἰο πτρὲ ὁπ, “ἰο παδίεη,,"" δηὰ ακίη τσ 
16 αἰτίη δέμάεο, δἰ μαάϊιπι. 

᾿Εννεσίῃσιν, Ἐρὶς πὰ Ιοηὶς ἴογ ἐνεσίαις, ἀδξ. ρίωγ. οἵ ἐν- 

εσία, ας, ἡ, “ἃ 5ιισφεδίϊοη, σομπδεὶ, ἐπδιὶραἰίοη." -- Ἔτοπι 

ἐνίημι, “Ἰο Ῥμὲ ἐπ, ἱπιϑρῖγε, διισ σεδὶ.᾽" 

Γένευ, Ἐρὶς ἀπά Ιοπὶς (ῸΓ ἐγένου, ὦ 5ίησ. 2 δου. ἱπάϊΐα. 

τηϊά. οὗ γέγνομαι, ἄτα. ὃ 
δ τος Ἦσθας, 2 5ἰηξ. ἱτηροτῇ. ἱπάϊο. δοῖ, οἵἁ εἰμέ, “ ἐο δε.) ΤῊΘ 

ε ᾿{γ6 ἔοττα νοῦ ἃ ὃ6 ἦσθα ; ὕὑυϊ ἧσθας, ΝΜ ὨΪΟἢ 5 (ογηθά ΒΥ 

δΔρρϑηῃάίησ ἀσαΐη (ῃΠ6 ς οὗ [6 ρϑύβοῃ, ἰ8 γθσαγάθᾳ Ὀγ Βυϊιπηᾶπη 85 ἃ 
ΤΩΔΠ ΓΘΞΕΥ ΘΥγοηθοῦβ, θυὲ γεῖ οἷά δπὰ Αἰιὶς οση. (Βιωέπι., [κατ ΕΥ̓ 

Οτεεῖς Οτ., Ρ. 340, ποίε; Πἰοῖηβοη᾽ 5 ἱγαπδὶί. Οοιῆρατθ Ῥίεγδβοη, αὦ 
Ματ., 383.) : 

᾿Ενέρτερος, ποτη. 5δἰηξ. πιᾶ56. οὗὨ ἐνέρτερος, α, ον, “ ἰοιδετ,᾽" “ ἄεερ- 

ΕἾ." Οοπιραγαίϊνα οἵ ἔνεροι, ων, οἷ, “ἐλοδε δεῖοιο,") “ (λοδε ο (κε 

ἄεερ, δεπεαίὴ (ἐπ εατγιἠ." 
Ἰήσασθαι, Ἐρὶς ἀηὰ Ιοηἷς ωγ ἰάσασθαι, 1 8ογ. ἰηΐ οὔ 186 
τη 4416 ἀθροηθηΐ ἐάομαε, ““1ο ἀεαὶ,," “1ο σμετε 1 [υϊ, ἑάσομαι 

(Ερὶς απὰ Ιοηὶς ἐήσομαι) : 1 δοτ. ἐασάμην (Ερὶς ἀηὰ Ιοηὶς ἐησάμην). 

---Ῥο αἔᾷκίη ἴο ἐἰαένω. 

᾽Οπός, ποιῃ. βίη. οἵ ὀπός, οὔ, ὁ, “ 7εῖσε ;" ἀϊδιϊησυϊπῃθὰ 

τοῦ χυλός ἀηὰ χυμός, ἴῃ ἐπδὲ ὀπός 18 ΟὨΪΥ τερσείαδὶε 7μῖξε, 
8α}, σιιηὶ : ὮΘΠΘΘ (Π6 πεϊζῳ 7μῖσε ΟΥ̓ τεβίη ΜΔ ΐοἢ ἤἥοννβ παι ΓΑ Υ ἔγοιῃ 
ἃ ρἰδηΐ, ΟΥ̓ 1 ἄγαννη οἱ ὈῪ ἱποϊ βίο : “ἐλε αεοἰὰ 7μῖεε οἔ (κε βα-ἔγεε," 
υ864 85 Τϑηποΐ (τάμισος) ἴογ ουγά!ηρ τὰκ. Οὔβοτνθ ἐμαὶ ὁπός 15 
16 5ᾶΠη6 ἃ5 ΟἿ 8αρ, αθτηδῃ δα. Ἠδποβ ὅπιον, ορίμπι. 

Συνέπηξεν, 3 5ἰηρσ. 1 Δ0Γ. ἱπάϊο. δοί. οὗἩ συμπήγνυμε, "το γνεὲ ἰοφείἢ- 
εν," “ἰο εοπρεαϊ,᾽" “ἰο σμτάϊε :᾽" Γαϊ. συμπήξω : 1 ΔοΥ. συνέπηξα.---Εοτα 

σύν δἃτιὰ πήγνυμι. 
Κυκόωντι, Ἐρὶς «φϑησίμθηοά [Ὀγπὶ [ῸΓ κυκῶντι ἀδί. Βίῃρ. 

ἴανε 903. ργαβ. ρατί. δοῖ. οὔ κυκάω, “ἰο πεῖς -᾽ ἴωϊ. ἥσω. 
Ἔσσεν, Ἐρὶς ἀπά Ιοηἰς ἴοτ ἔσεν, 8 β'πα. 1. Δογ. ἰηδῖο. δοῖ. 

{ινε 905. τοῦ ἔννυμι, "1ο ρει ὁπ ἈΠΟΙΝΘΙ, "ἢ “ἐο ἀτταῦ ἐν τ" [αξ. ἔσς " 
1 δου. ἔσα, ἄχο.---1,Θσίιῃοηρὰ ἕτοιμη 6 τοοὶ “ἝΩ. 
, ἴακε 907. Νέοντο, Ἐρὶς πὰ Ιοπὲ" ἴῸΓ ἐνέοντο, 8 ῥίυγ. ἱπηροτῇ, τὰ 

11νὲ 893. 

Τνε 894. 

[χνε 597. 

ἴκνε 899. 

[᾿νε 902. 



812 ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΞΒΑΒΥ. 

Βοος δ. 71ὶήπε 909. Βοοῖ Θ. 1ήηε 1--2 4. 

ἀΐα. οἵ (8 ἀδβροπεπὲὶ νέομαι, " ἐο τείιγη." ΟΠἼΪΥ δρᾶ ἴῃ 16 ργϑϑδηι 
δηᾶ ἱπηρογίθοϊ. 

᾿Ανδροκτασιάων, ἘΡὶς δηᾶ Ιοπΐς ἴῸΥ ἀνδροκτασιῶν, ὅδῃ 

{λιν 909. ΡΙυγ. οἵ ἀνδροκτασία, ας, ἣ, " 5ἰαιι σεν ΟΥ̓ ἤέτοες,᾽" “ δίαιισῇ- 

ἐεν ὁ πιεη.᾽" -- ΕὙοτῃ ἀνήρ δηὰ κτεΐνω. 

ΒΟΘΟΚΟΥΣ. 

Οἰώθη, 8 Βίησ. 1. Δ0Υ. ἱπάϊς. Ρᾶ58. οἵ οἰόω, “ἐο ἱεατε αἴοπε, 
ἡ το αὐαπάοη :᾽ ἴαξ. ὦσω.----ἘἼΟΓ οἷος, “ αἰοηε.᾽" 

ἼἬϊιθυσε, 8 βίησ. 1 Δ0Υ. ἱπάϊο. δοὶ. οἵ ἰθύω, ““ἐο σο δἰγαὶρ]ε οπ- 
Ἰαπρ. τοατὰ." ΟὈΙΏΡΆΤΘ Οἰοσδατῃ ΟἹ ὈΟῸΪ ἱν., 507, 5. υ. ἔθυσαν. 

᾿Ιθυνομένων, σ6η. ΡΙαγ. ΡΓ65. ῥαγῇ. τηϊὰ. οἵ ἐθύνω, “ἐο πιαζε 

ἴπὴς 3: δἰγαῖρσὴϊ,,") “ἰο σιιῖάε ἐπ α δἰταὶρ ἐὲ ἰϊηιε,᾽" “ἐσ 85εἰ ζωὶϊ ασαϊηϑὶ," 
ἄς. : Γαΐ. ἐθυνῶ, ἄο. Απ Ἐρὶσο δπὰ Ιοπὶς ὙΘΥῸ ῸΓ εὐθύνω.---ΕἼΟΠῚ 
ἰθύς, Ἐρὶς δηὰ Ιοηΐς ἔογπὶ οἵἁ εὐθύς, ““ δἰταῖσλί," ἄχο. 

Τευθρανίδην, ἀοουβ. δίηρσ. οἵ Τευθρανίδης, ου, “5οπὺ οὗ Τει- 

ἐλγαπιι5.᾽--- σόα Τεύθρανος, ου, ὁ, “" Τειζταπιι5.᾽ 

Οἰκία, δοουβ. ῥυγ. οὗ οἰκίον, ου, τό, ““α ἀιοειἰἴη,,") “απ 

ἴμνε 1ὅ. αϑοΐᾶε," ἄς. ϑ ΓΟ, ἃ ἀἰπηϊπαὐν6 ΤτΌτἢ οἶκος, Ὀὰϊ ἰῃ Ὧ56 

ποὶ ἀϊδοτγθηῖ ἔγοσα ἰδ. [ἢ ΗοΙΊΘΥ 16 Ρ]ΌΓΔΙ ἰ5 ΔΙ 5 διηρὶ ουθὰ, ΠΚ6. 

(Π6 1,αἰὶη «άες. 
Ἤρκεσε, 8 βἰηρ. 1 80 υ. Ἰηάῖο. δοῖ. οἵ ἀρκέω, “ ἐο τοατὰ 0) 
ζαϊ. ἔσω : 1 δογ. ἤρκεσα.----ΑΚίη ἴὸ 118 1,αἴΐη ἀτγῶεο. 
ὝὙπαντιάσας, ποη. 5ἰπσ. πηᾶβο. 1 8Δ0Υ. Ρασί. δοῖ. οὔ ὑπαντι- 

ἴακα 17. ἄω, ""ἰο σοπὶξ ΟΥ̓ ΡῸ ἰο πιεεὶ,. “ἰο ρίασε ομε᾽5 βεὶ Γ ἴηι ἐδιε σαν" 
Ταϊ. ἄσω..----Ὑοτὴ ὑπό δηᾶ ἀντιάω. 

᾿Απηύρα, 8 5βἰησ. ᾿ρογῖ. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἀπαυῤάω, “ἐο ἰαζε αιοαψ.᾽ 

ΤῺΪΒ νϑυὺ ἰβ ΠΥ συ Τουηὰ ἰῇ 16 ργδβθηΐ, ΓῸΥ Π6 ΘΑΥΪΥ͂ ὙΥΥΙΓΘΥΒ τηοβί- 

1ν ΤΟ ον, ΗΠΊΘΓ ἴπ υβίπρ ΟἸΪΥ͂ ἴπ6 ἱπηρογίδος ἢ δογϊβεϊς βίσηϊῆοα- 
ἐἶοη, ΠδΠΊΘΙΥ, ἀπηύρων, ἀπηύρᾶς, ἀπηύρα, ἄσ. ΟΌΞΘΥΥΘ, ἸΠΟΥΘΟΥΘΤ, 

τπᾶὶ ἀπηύρατο, ἴῃ Οὰ., ἵν., 646, 15. ἃ [1586 τοδάϊησ. ϑοῖῃβ ἴδκδ αἱρέω 

ἴον ἐμ τοοῖ ἢ οἴβθυβ, ἃ5 Βυϊίπηδηπ, εὑρεῖν, εὑρίσκειν ; ἴῸΥ 1} 5᾽Πηρ]Θ 
αὔρω ἰ5 ποῖ ἐουπᾷ. 

ῥέβαθε ἐν 8 ἀυδ8], 5. δογ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ δύω ΟΥ̓ «ὐῶ' “ ἐρ ἐπ. 

τ, “10 5Ὸ πρῶτον 1) Τὰϊ. δύσω : ἢ 80Υ. ἔδυν. 
οὐ ΟΠ}. βίης. οὗ Νηΐς, δος, ἡ, Ἐρὶς ἀηὰ Ιοηΐς ἴου Ναΐς, 

ἕδος, ἡ, “α Ναϊαά,,") ἃ ΝΥΠΙΡΉ οἵὗὨ ἔγθβἢ -ναίθυ ΞρυὶΠ 68 ; 85, 
Νηρηΐς, οὗ 1Π|6 568.---ΕὙΟτη νάω, ““ἐο ἤοιο." 

Σκότιον, δαοιβ. βδίησ. τῆδβα. οἵ σκότιος, α, ον, “ ἀατᾷ,᾽" 

« Δαγκιϊη σ᾽ Ἂ ΘΒΡΘΟΙΔΙν “ἐπ δε ἀανκ,᾽)" “ δεονεῖ." (Οοπβα:; 

ποῖοἷυ.-- τότ σκότος, “ἀαγζηεςς." 

ἴχλνε 1 

[μνΝ8 18. 

1χνὲ 16. 

Ικνε 19. 

κε 22. 

Τανε 34. 



ΠΟΜΕΒΙΟ ΟἸΟΒΒΆΚΥ. 813 

Βοος Θ. 1ιἴπε 3δ--40. ᾿ 

Ποιμαίνων, ποιῃ, Βίη8, Πι480. ρΓ65. ρμᾶτγί. δοῖ. οὔ ποιμαίνω, 
“0 εκ," ἃ8. ΒῃΘριιθγ 8 40 1τῃθὶγ ἤυςκβ ; “"ἐο ἑεπὰ βοοζα."" 

-- Ετόοιη ποιμήν, “ἃ δλερλενα." ; 

Ὄεσσι, Ἐρὶς δηὰ Ιοπὶσ [ὉΓ οἕεσι, ἀδϊ. ΡΙγ, οἵ ὄϊς, ὄϊος, “ « δἧεερ.᾽" 

Οοιηρᾶγο Οἰοσϑατῳ οὐ ὕοῸΚ Εἰ, 198, 
'Ὑποκυσαμένη, Ὠθηι. βίηρ. ἴδῃ. 1 δ0γ. ραγί. πιίά. οἵ ὑποκύω, 
ἴῃ 1.6 δοίῖνο βϑί οι, ἢ θνου, υ5θὲ ς ἰῃ τ 6 τη ἀϊ6, ὑποκύο- 

μαι, βαἰά οὔ {6 ννοιπδη, “10 σοηςεῖυε." --- οι ὑπό δηιὶ κύω. 
Ὕπέλυσε, 8 5ίηρ. 1 δογ. ἰηάίο, δοῖ. οὗ ὑπολύω, “ἐο τείας :" 

ἴανε 27. (μι. σω : 1 δοῦ. ὑπέλυσα.--- τοι ὑπό ἀπε λύω. 

Μηκιστηϊάδης, Ὠοτη. Βίηρ. ΟΥ̓ Μηκιστηϊάδης, ου, ὁ, “ Ζοὴ οἵ 

Μεεοίῖδίειια."--- Ετοαὶ Μηκιστεύς, ἣος, ὁ, "“" Μεοεϊδίειι5.᾽" 

Περκώσιον, δου 8. βίης. πιᾶ86. οἵ Περκώσιος, α, ον, “α Ῥεγ- 
εὐδίαν," “ἀπ ἱπλαῤϊίαπί ΟΥ̓ παίῖυε οΓ Ῥεγοοίε."--Ἔτοτη Περ- 

κώτηῃ, ἧς» ἡ, “Ῥοτγοοίς," ἃ οἷν οἵ Μγυϑβία, βουΐι οὗ 1νιηρβδουβ. 

Νεστορίδης, Ὠοιη. βίης. ΟΥ̓ Νεστορίδης, ουὅ, ὁ, “ 8οη οὗ Νεε- 

ἰογ." --- τοι Νέστωρ, ορος, ὁ, “"" Νεδίογ.᾽" 

Σατνιόεντος, 56. 5ἰηρ. οὗ Σατνιόεις, ὄεντος, ὁ, “(λε ϑαῖ- 
πϊοῖδ,,") ἃ ΥΙΥΘΥ, ΟΥ̓́, ΓΔΙΠΘΙ, ΔΥΡΘ [ΟγΘβί - ὕγοοκ οὗὁἨ Τγοδβ. 

Οοπϑεῖ ποίθ. 

᾿Εὐῤῥείταο, οἸά ἴογπι οὗ {Π}6 φϑηϊεῖνθ ΤῸ 1μ6 Ἰδαίου ἐὐῤῥείτου, ᾳ6η. Ὁ 
βίηρ. τη850. οὗἉ ἐὐῤῥείτης, ου, ὁ, ἀῃὰ {μἰ8 Ερὶς ἀπά Ιοηΐο [ῸΓ εὐρείτης, 
ου, ὁ, “ {αἰγ-Ποιοὶηρ.".--- Ετουτῃ εὖ δηὰ ῥέω, “το ἤοιο.᾽ 

Αἰπεινήν, Δσοι8. βίην. (διη. οὗ αἰπεινός, ἥ, ὁν, “ἰοΓίψ,," ἄα 

- τοι αἰπύς, “ἰογιψ." 
᾿Ατυζομένω, ποτη. ἀμ], ρΡΥ68. ραγί. ρᾶ88. οἵ ἀτύζομαι, “ ἰο δε 

ἴανε 88, αἰ ριγαιρὶϊ τοτα ἴδατ," “ἐο δά ἀπιαφειὶ, δειοϊ ἀετεά." ΤΈΘ 
αοίγθ ἀτύζω, ἴαϊ. ξω, “ἰο δἰτίκε ιοἱ ἢ, ἐεΥΤΟΥ ΟΥ απιατεπιεηΐ,." ΟΟΟΌΥΒ 

ἢγβὲ ἰῃ ΤΑδοογίέιιν, ἱ., 656, ἀπὰ 4οϊϊ. Ἐλοά., ἱ., 46θ5. --- ΕΥοπὶ (ἀτάω) 

Ρᾶ58. ἀτάομαι, “ ἰο διιεν,,") ““ἰο ὃς ἐπ ἀϊδέγεδ5.᾽" 
Βλαφθέντα, ποτη. ἀμ], 1 δοΥ. ρατίξ, ρΡᾶ858. οἵ βλάπτω, “ἰο 

ἴαμα 80. είραῤὶς, τροαξον, λίπάφτ, ἐκίαηφίρ," ὅσο. : ἴαϊ. βλάψω : 1 δον. 
Ρᾶ58. ἐθλάφθην, Ὀυΐ Το υβυ}} Ὁ ῷ δοῦ. ρᾶ88. ἐδλάδην, »νὨΐοἢ 8 
ΠΟΆΓΘΥ 16 τοοῦ ΒΛΑΒ.-πτα θυ Ἡομπιθυ, {Π8 νϑτῦ ἰ8 ϑιῃροΥθά, ἴῃ 

Βϑηοσαὶ, ἴῃ {Π|6 860,86 οὗ “10 λάγηι, ἀαπιαρε, ἠμτί,᾽" ἄο. 

Μυρικίνῳ, ἀαΐϊ, δἰηρ. τηᾶ86. οἵ μυρέκινος, ἡ, ον, “ οΓ ἐλκε ἑαπιατίακ.)" 

-- Ετοπὶ μυρίκη, “ τὴὲ ἑαπιατὶ5κ." Οοπβυϊὲ ποίθ. 
γΆξαντε, ποι. ἀ0.8], 1 8Δ0Υ. ρατί. δοῖ, οὐ ἄγνυωε, “ ἐο ὑγεαξ ἢ" 

ἴκνε 40, ας, ἄξω: 1 δογ. ἔαξα, Ερίο ἧξα, Ηοιποτίο 1 δου. ρατί. ἄξας, 
θὰΐϊ αἰ8ο ἐάξας ἱπ 1 βἰᾶ5 : 2 δου. ρᾶ88. ἐάγην : ῷὶ ροτί, δοῖ, ἔάγα, Ερία 

δπὰ ᾿ϑαὶο ξηγα. 

ἴανε 25. 

Τανε 20. 

11 ΝῈ 28. 

1χνε 830. 

11 ΝῈ 959. 

Ζ1νῈ 34. 

7χνε 35. 



814 ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΙΙΟΞΞΑΚΥ. 

Βοος Θ. Ζῖπε 41-ὃ1. 
Φοθέοντο, 8 ῬΙΌΓ. ἱπηροσί. ᾿ηάϊο. τη. οὗ φοδέω, “ἐο εἰγῖζε εἰμὴ 
{εατ,᾿ “ἰο {τἰρ μεν: ἴὴ 186 τηϊά 16, ““ ἐο ἔεαγ,᾽" “ἐο ἀτεαά ;" 

ἰπ ΗΟ ΘΓ, Ἐβρθο δ ΠΥ, “ἢ ἐο ἢεε :" ζαϊ. ἥσω, ὅχο.----ΕἼοτὴ φόδος, “" [εατ,᾽" 

ΕΣ ΟΥ 

1λκὲ 41. 

Τροχόν, ρου. 5ἴπρ. οὗ τροχός, οὔ, ὁ, “α τὐλεεὶ,,) ἕο. Οὐ- 

ΒΘΙΥ͂Θ ΠΕΙΘ {Π6 δοσθηΐϊαδίϊοῃ, τροχός ὈΘίησ ““α τοὐεεὶ ;)) Ὀὺϊ 

τρόχος, “α τιηηῖηρ,," ““α σομγ8ε," ὥς. Βοΐἢ 816 ἔτοτη τρέχω, “ ἰο 
γιιτ.᾽" 

᾿Εξεκυλίσθη, 8 5ἴησ. 1 ΔοΥ. ᾿π4ϊ]6. Ρᾶ55. οὗ ἐκκυλίω, ΟΥ̓ ἔνδω, “ἐο τοῖν 

οἱὲ :᾽ ἴαΐ. σω: 1 8Δ0Υ. ἐξεκύλισα : 1 ΔΟΥ. ῬΡ458. ἐξεκυλέσθην.----ἘἼΟΤὴ ἐκ 

δὰ κυλίω. ; 

Ζώγρει, ἢ 5ἴηδ. ΡΥ65. ᾿ΤΏΡΘΓ. δοΐ. οὗ ζωγρέω, “ἰο ἑαζε αἴῖοε." 

Οομρατα Οἰοσβατῳ Οη ὈΟΟΚ ν., 698. 

1χνε 42. 

1χνε 46. 

{πνε 47. 1 α5 υαϊιαίε φγορετίψ,᾽" “α ἰγεαβιιγε ΟΥ ρτεοῖοιι5 {πῖπρ.᾽ 
ΒΊΓΟΙΥ, ἃ Πθυΐου ἵγομ κειμήλιος, ον, “ ἐγεαδαγεᾶ ἀρ," χα. ; πὰ 115 

{γοπι κεῖμαι. ᾿ 

Πολυκμητός, πΟΙη. ΒΙηξ. τη856. οἵ πολυκμητός, ὄν, “ Ῥγερατεὰ 

οἱ, πυμοῖ, ἐοῖὶ,᾽" ““πυμοῖ, ΟΥ̓ερεῖϊ αὐτοῖς ἠξ.᾽" --α ἙΕΥΟΙῚ πολύς 

πᾶ κάμνω. : 

Χαρίσαιτο, 8 βἴπα. 1 δοτ. ορί. τηϊά. οὗ 16 ἀδβροπεπί χαρίζ- 
ομαι, ““ἐο οὔεῦ τοι! ποῖν," ““ἰο σῖνε ρἰααϊψ," ὅχα. : Ταϊ. ταϊά. 

γαρίσομαι : 1 Δ0Υ. ἐχαρισάμην, ὅχο.---ΕὙοτὴ χάρις, “α ζανοτ,᾽" ἄε. 
Πεπύθοιτο. 8 βίῃ. οὗ 1η6 τϑἀπρ!!οαιθὰ 2 80Γ. ορῖ. πηϊά. οὗὨ 

πυνθάνομαι, “ 1ο ἴεαγη,," ῬΤΟΡΕΤΙΥ, ὈΥ̓ τη κίηρ ἱπααϊτγ8β : 
ταΐ. τηϊᾷ. πεύσομαι : 3. δοτ. τη. ἐπυθόμην, ἀπά, ψΊ1ἢ τεἀυρ!! σατο 
πεπυθόμην.--- Αοοοτάϊηρσ ἴο Ετγπαβίϊ ἀπὰ Ῥοίέ, ακίῃ ἰο πύνδαξ, πυθμήν, 
ΔΠ4 50, 5έγ ον βρθακίπρ, “0 δεατοῖι ἰο {{ε δοίίοηι." ᾿ 

Καταξέμεν, Ἐρῖὶο, Ὠοτίο, ἀπὰ ΖΕ 0]. [ῸΓ κατάξειν, ζαΐ. Ἰηΐ. 

δοῖ. οὗ κατάγω; ““ἐο ἱεαΐ ἀοιση,᾽" “ἰο Ἰεαὰ ατοαν :᾽" [αἴ: κατάξω 
---Ετοῖὴ κατά πᾶ ἄγω. : ᾿ 

Θέων, ποῖη. 5'ηρ. πηᾶ56. ῬΙ68. ρασγί. δοῖ. οὔ ϑέω, “ἐὸ τιν :ἦ 

ΤπνῈ 54. ζυῖ: ϑεύσομαι, ἄς. Οομβυὶῖ ποῖ 85 ἴο ἴῃ6 δοσδηϊζυδίϊοῃ. 

Κήδεαι, ἃ Ξβίησ. Ερὶς ἀπά Ιοηΐς ἴῸγ κήδει, ἢ βίη. Ργδβ. ἴῃ- 

ἴινε 56. ἃς, τηϊά. ΟΥ̓ κήδω, “10 τες : ἰπ 1μ6 πη!ά]6, ἐς ἐο οάγε ὕοτ,᾽ 
“0 ὃς εοπεετπεᾶ ὕ0γ.") ΟὈΙΏΡΑΙΘ Οἰοββατῳ οπ ὈΟΘῸΚ 3., 5θ, 5. ν 
κῆἥδετ). 

11νὲ 48. 

11νὲ 49. 

1χπνε 50. 

1χνεὲ 58. 

Αἰπύν, ἀοουβ. 5ίησ. τηᾶ80. οὗ αἰπύς, εἴα, ὑ, “ πἰρὴὰ απᾶ 

βίειρ," “λῖρλ," “Ἰοξν,," ἀτπὰ 580, “" λεαάϊοης,᾽" “ διᾶεη,᾽" 

βαϊὰ οὔ ἰῃαϊ ἰῃηΐο νι ὶοῃ ΟΠ6 [4115 μθδάϊοησ, δπὰ οἂῃ ποῖ Θβδρδ: 

ὨδηΟ6 αἰπὺν ὄλεθρον ἴῃ 106 ργαβθῃΐ ρᾶββᾶσϑ, “ λεαάίοπρ ἀεϑέτιιοίον." 

11νε 57. 

Κειμήλεα, ποτη. ΡὈΓυΓ. οὗ κειμήλιον, ουὅ, τό, ““αηῳ ἐλῖπρ βἰοτεὰ " 



᾿ ΓΎΡΗ ῊὙ ΤῸ οΉΥΉΟ συ ον ΝΥ 

ΗΌΜΒΈΙΟ ΟΙΟΒΒΆΚΥ. 815 

Βοοκ θΘ. 1ηε θ0-Ἴ4. 

᾿Εξαπολοίατο, Ἐξρὶς ἀπὰ Ιοῃΐο (ὉΥ ἐξαπύλοιντο, 8. γ]υγ, 2 δου. 

ἴακα 00. ορί. τηϊά. οἵ ἐξαπόλλυμι, “ο ἀεδίγου μέίενῖψ 1 ἴῃ 186 τηἱά- 
ἀϊθ, ἐξαπόλλυμαι, “" ἰο ρεγίδἠι μειενὶψ."᾿--  τοτη ἐκ πὰ ἀπόλλυμι. 

᾿Ακήδεστοι, ποῖη. Ρ]υΥ. τηᾶ8ο. οὗ ἀκήδεστος, ον, “ ππεαγεὰ ζογ,," 

ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ “τππδιιϊεα,᾽"") ““τοϊέλοιὲ {μπεταὶ λοπογα.᾽" -- ἙΤΟΙ ἀ, »γίσ.» 
πα κηδέω, “ ἰο ργΥἱεῦε,᾽") “ ἰὁ ξατὰ ζογΥ.᾽ 

ΓἌφαντοι, ΠοΙη. Ῥ]ΌΥ. τηᾶ86. οὗ ἄφαντος, ον, “ἱποϊϑιδὶς,,") “πιαὰς 

ατσαν τοἱιι,,") “" ὑἱοιἐεὰ οἱί,᾽" “τοἰομέ ἃ ἰταςε.᾽" --α ῬΊΟΙα ἀ, ρτίυ., πὰ 

φαίνομαι, “0 ἀρρεατ.᾽" 

Αἴσιμα, ἀσοι8. Ρ]υγ. πϑυΐ, οὗ αἴσιμος, ον, ἃπᾷ 4150 ἡ, ον, 

“ἐ φρροϊπίεὦ ὃν {αἱε,᾽" “" [αἱεὰ,᾽" “ ἀεδεϊπει ;)" ἸΘΏΘΘ, “ ἀρστεεαδῖε 
ἰο ἐδε ἄξοτες ο[ [αἱε,᾿ ἃπὰ 580, “πιεεί,," “τίσλι,," “ Αεπρ.᾽" --α Ῥτοτα 

αἶσα, “" {αιε." 4 
σατο, 8 5ἷησ. 1. 8Δ0γ. ἱπᾶϊδ. τηϊά. οὐ ὠθέω, “ἰο ρεδλ,᾽" “ἰο ἰλτιιδὶ,᾽ 

ἄσ : ἤιξ. ὠθήσω, πὰ (45. ΓΟ ἃ ταᾶΐοαὶ Ὅτ ὦὥθω) ὥσω. ΤῺΘ 

ΟἾΟΥ ἴθ η565 ΦὉ]]ονν {Π6 ζαΐϊ. ὥσω, 8581 8Δ0Υ. ἕωσα : ροτῖ, ἕωκα, ἄς. : 

1 80γΥ. πιά. ὠσάμην ἃπὰ ἐωσάμην, ἕο. ΟΟηΒΌΪ ποίθ 85 10 {Π|0 ΌΓΟΘ 

οὗ 186 τη] ἀ]6 ΠΘΥΘ. ἵ 

᾿Ανετράπετο, 8 5ἷπρ. 2 δ0ύ. ἱπάϊς. τηϊὰ. οὐ ἀνατρέπω, “ ἰο 
ἔωτη ὯΡ ΟΥ̓ ουετ,᾽" “ἰο οὐεγίμτη," “ ἰο ἰάτοιο ἀοιση."" Ι͂π 1:6 

γϊ1416, “ὁ {αἱΐ οὐεν,᾽" ὅσ. : Ταϊ. ψω: 2. 80Υ. πιά. ἀνετραπόμην.--- 

ΕὙοΙΩ ἀνά ἃπὰ τρέπω. ᾿ 
Ἔξέσπασε, 8 5ἷπρ. 1. 8δ0γΥ. ἱπᾶϊς. δοῖ. οὔ ἐκσπάω, “ἰο ἄταιν 

οιἱὲ 1) ἴυἷ. σω : 1 80Υ. ἐξέσπασα.---- τοῖη ἐκ ἃπὰ σπάω. 

᾿Ἐκέκλετο, 8 βίη. 2 δου. ἱπάϊο. οὐ τη6 τη 16 ἀθροπϑηΐ κέλ- 
ἴλνῈ θ6. μαι, “ ἰο οαϊϊ ἰο ΟΥ̓ ὁπ Ὁ Ταΐ. κελήσομαι τ 1 δοτ. ἐκελησάμην : 
2. 80Υ. Ἠοιποσίς, ἐκεκλόμην, νν ΠΟ τησβὲ Ὁ6 τοραγάθο, ἴῃ οὔθδοϊ, 85 ἃ 

βυποοραϊαβὰ ότι οὗ 1η6 τοἀυρ!οαίοα ἐκεκελόμην. Οὔδοτνθ {μδῖ κέλ- 
ομαι ῬΓΟΡΘΥΙΥ͂ 15. ἃ Κίπᾶ οἵ ροειῖο ΤΌ (Ὁ κελεύω, ἀπὰ, {κ6 ἰδ, βὶδ- 
πἰῆθ5, βύγιοα!γ, “9 86ὲ ἴπ πιοιΐοπ, πἰὐρὲ ὁπ, σοπππαπα," ἄο. ϑουηθ.: 

ἀἰπιθβ, ΠΟΥ ΥΘΥ, 88 ἴπ {ῃ6 ργθβθηΐ οᾶβ6, ἰΐ δὰ ἀβ ἴο 1Π6 βίη οδίίοη 

οἵ κελεύω πὶ οἵ καλέω. 

Ε Ἐνάρων, σ6η. ΡΙυΓ. οὗ ἔναρα, ων, τά (64 ΟὨ]Υ͂ ἴῃ 186 Ρ]α- 
ἴκνε 68. ΤᾺ ]), ““ἐἰε ατηι5," ὅχα., “Ὁ α 5ἰαΐη ὕ0ε,᾽" “ ροῖϊ5,," “' δοοίψ." 

---ακίπ ἴο ἔνεροι, ἃπὰ 50 σοπγδυϊηρ ΒΥ ΟΕ] 186 ἰάθ8 οὗ ἰΠΘῚΓ ΟὟΠΘΥ 

Ὀοίησ ὁἐπὲ ἰο ἰδ πείλετν τσονϊά. 
Τεθνηῶτας, δου. ΡΙΌΓ. ΟΥ̓ τεθνηώς, ὥτος, Ἐρία δηὰ Ιοῃΐς ΓῸΥ 

ἴκινε ΤΙ. τεθνεώς, Ροτῇ. Ρατί. δοῖ. οὗ ϑνήσκω, ΒΥποοραίθᾷ ἴτοπι τεθνη- 

κώς, ἄο. 

ΤινῈ θῶ. 

[χνε 64. 

[χνε θὅ. 

᾿Αναλκείῃσι, Ἐρίο δηὰ Ιοηΐο ἴον ἀναλκείαις, ἀδξ. μἱ0Υ. ΟΥἁ 

[πν8 14. ἀνάλκεια, ας, ἣ, “τοαπὲ οὗ εἰτεπριὴ," “ ρι γι ἰεσαπεοϑ."- 

ΕἸΟΙᾺ ὦ, »τίυ., απὰ ἀλκή, “ σίγεπρ  λ." 



816 ΒΗΟΜΕΒΙΟ. ΘμΟϑϑάκυ.- 

Βοος θΘ. 1ήπε 18--98. 

᾿Ἐγκέκλιται, 8. βῖηρ. ρΡετί. ἱπάϊο. ρᾶ55. οὗ ἐγκλένω, “ἐο ιξακὰ 
Ὁροη,᾽" ἄσ. : [αΐ. ἐγκλίνῶ : Ρατί. δοΐῖ. ἐγκέκλικα : ροτῖ. ρᾶ58. 

ἐγκέκλιμαι, ὅκα.---ΕἼοΙ ἐν πὰ κλίνω. 
᾿Ιθύν, ἀοου. δίηρ. οὗἉ ἰθύς, ύος, ἧ, ““α ἀϊτεοί ἐπιριιῖ56,᾽" “ἀπ τηιριιΐϑε ; 

τὨδη, “α ρίαπ, ὠπάετίακῖηρ, Ῥώτγροϑε," ὅχο.---ΕὙότὴ ἐθύς, “ ξἰταῖρλὲ,᾽" 

“ ἀιγεοί,," ὅχο. 

Στῆτε, ὦ ΡΙΌΓ. 2 ΔΟΥ͂. ΠρΡΘΥΔΕΥΘ δοί. οἵ ἴστημε, “ ἐο ρίασε,᾽" 

ἴχνε 80. ἄο. : 1ιϊ. στήσω: Ῥογΐῖ. ἔστηκα, “1 κἰαηὰ :" Ὁ ΔΟΥ. ἔστην, 

“7 ἰοοά.᾽" 

᾿Ερυκάκετε, Ὧ Ῥ]ΌΓ. 2. Δ0Υ. ᾿ΠΡΘΓ. δοΐ. οὗ ἐρύκω, ““ἐο τεξίγαῖπ," ἀπὰ 
1Π6 τϑἀ πρὶ! οαΐθα ΌΓΠὶ ἔοσ ἐρύκετε. ὙΠΌ5, 2 δου. ἤρυκον, τεἀ!ρ ἴδᾶ- 

[ἃ ἔοττη ἠρύκακον, ὅτο. 

Πεσέειν, ἘΡΙΟ ἀηᾶ Ιοηΐο ΤῸ πεσεῖν, 2 ΔΟΥΣ. ἱπῆ, δοΐ. οὗ πίπτω, 

ἴσπα 82. ς, 0 αἰ... Οὐομρασα Οἰοςββατῳ οὴ θΟΟΚ ἱ., 243. 
Ἐποτρύνητον, ἀμ] ΡΓΕ5. 500]. δοῖ. οἵ ἐποτρύνω, “10 5{17 
Ὁ," “1ο ατοιι3ε,," ὅτο. : [αἴ. υνῶ, ὅσ. --- ΕἸοΙὰ ἐπί δπὰ 

ΓινῈ 18. 

1ᾶζνε 83. 

ὀτρύνω. 
᾿ἘἘπείγει, 8. βῖηρσ. ΡΓ65. ᾿ηᾶϊο. δοί. οἵ ἐπείγω, ““ἰο πτρε : ἴῃ 

ἴων 85. 6. τηϊά]6, “ἐσ λαρίεη." Οὐοπιρᾶτα Θἰοσβατῃ ου ΒΟῸΚ 
1ἰ., 3564. ᾿ 

Τεραιάς, ἀφου5. ΡΙΌΓ. ἔδιη. (γυναῖκας Ὀδίησ ὑπαογβίοοα) οὗ 

ἴμκε 87. γεραιός, ά, ὄν, “ οἰά." Ιῃ ἨοπΠΊΘΥΙ, ΠΟΥΘΥΘΥ, δἰ ννα 5 σοη- 

προίθὰ ἢ ποίϊοηβ οὗ αἰ σον δηα ταηκ, δὰ ἀθθρον “ρΓ, ταπᾶ," 

“ἐ φοπεταῦίε,,"") ὅχο. 

Οἴξασα, ποΙηῃ. 5ἰηρσ. ἔδιη. .1 800. ρασχί. δοΐῖ. οὗ οἔἴγνυμι ΟΥ 

ἴχινε 89. οἰγνύω, ““ἰο ορεη :" ζαΐ, οἴξω: 1 ΔοΥ. ᾧξα: 1. Δ0Γ. ραγί. οἴξας, 

ασα, αν. ΤΩ Ερὶο ροβίβ, που Υϑσ, υ5ΌΔ}}Υ αἰντάθ {π6 ἀϊρῃίποηρ ἴῃ 

[Π6 δυρτηθηΐαα ΌΤΙ, πὰ ἤθπῸΘ 7 ΠαΥθ {ΥΓΘαυΘΏΠΥ, ἴῃ ΗΟΙΊΘΙ, 
ὦϊξεν, ὥϊξαν, ἀπὰ ᾿τηρογί. Ρ458. ὠΐγνυντο. ΤΠ6. σοτηρουπά ἀνοίγω, 
ἀνοίγνυμι, ᾿ἰΒ τη ἢ ΤΊΟΓΤΘ ἔγοαυθηΐ ἴῃδῃ {Π|6 51ΓΏΡ]6 ΦΌΓΠΙ. 

Κληῖΐδι, ἀαϊ. βίησ. οὗ κληΐς, ἴδος, ἡ, ἘΡὶΘ ἀπὰ Ιοηϊς ἴοΥ κλείς, εἶδος, 

ἡ, “α κεν." 
Χαριέστατος, ποι. δϊη5. τηᾶ50. οὗ χαριέστατος, ἡ» ον, “ πιοδὲ 

ἴανε 90. εἰερσαπὶ." ϑαροιηδίϊνα οὗ χαρίεις, ίεσσα; ίεν, “" ἀόνενονν 

“ αργεεαῦϊε,,"") ἀρὰ 15 ἔτογα χάρις. 
"Ὕποσχέσθαι, ἢ. 801. ἱπῆη. τηϊά. οὗ ὑπισχνέομαι, οοῃπίταοΐοά 

ἴακε 93, -οῦμαι. ΒΙΓΙΘΏΥ, “ἐο ποϊά οπε᾿5 δεῖ ῇ ὠπάετ ;" ἢδθῆοθ, “ ἐὸ 
αζε προὴ ομε᾽ 5 δεῖ {,, 1. 6., “"ἰο ππάετίαξε, Ῥτγοπιῖδε, ἐπσαρε," ὅζα. : Γαΐ, 
ὑποσχήσομαι: Ὧ 80Υ. ὑπεσχόμην, ἕο. ὙΤὨΪΒ γϑτῦ ὑπισχνέομαι ἴδ, 

ΒΙΓΙΟΙΥ, ΟἸΪΥ͂ ἃ 6Ο0]]αΐοταὶ ἔοσια οὗ ῥτότμμη το ἡεμμθνεμνν ΒῈΡ- 

ΒΙ165. βενϑσαὶ οὗ ἰΐβ ἰθῆ563. 
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Βοοῖ θ. “πε 938-114. 
Βοῦς, ΔΟΟ..5. ΡΙῸΓ, οἵ βοῦς, βοός, " σαμεἰε," ἄορ. Οοπηρᾶτθ Οἰοασατῳ 

νι «Ὀοοκὶ, 1δ4. 

Ἥνις, δοσυβ. Ρίαγ. (σοηϊγασίθα τοι ἥνεας) οἵ ἦνες, ἰος, ἦ, 

Βοιῖη. ρ]υΓ. ἤνῖς, “α ψεαγίϊη,"") “ἃ ψεατ οἰά,"--- τότ ἕνος, 
“ᾳ ψεαν."" : Φ 

᾿κέστας, δσοιβ. ρίαν. ἔθη. οἵ ἤκεστος, ἡ, ον, Ερὶα δηὰ Ιοηΐσ ἴοι 

ἅἄκεστος, " πηροαάει,᾽" βαϊὰ οὗ δηῃϊτηδ]8 νυ ἰο ἤδνΘ ΠΟΥ͂ΘΓ γοὶ ὕδθπ 

ννογΚοὰ ; βιο 85 6 ΓΘ υδθὰ ἰῃ 5Βδοιίῆς68.--- ΕΥοΙα ἀ, »τῖν.ν δῃὰ κεσ 

τύς, “ Ῥνϊοξει.» 
ΕΞ ᾿Απόσχῃ, 8 5ἰηξ. 2 80. 800]. δοῖ. οὗ ἀπέχω, “ο ἐξερ αιοαᾶν :᾽" 

᾿ζαΐ. ἀφέξω : 2. ἃ0Υ. ἄπεσχον.---Ετοῖὴ ἀπό δηὰ ἔχω. 
1χνὲ 97. Μῆστωρα. Οὐοηδυ]ὶ Οἰοσϑατῳ ου ὈΟΟΚ Υ., 272. 

᾿Εδείδιμεν, Ἐρίο Βγποοραϊθα ἔογιῃ [ῸΓ ἐδεδέαμεν, 1 Ρ᾽ατ, Ρὶὰ- 
ἔλιπε 99. Ροτῇ. ἱπάϊο. οὶ. οἵ δείδω, “το {εαγ." Οὐομρᾶγθ Οἰοσεατῳ 
οη ὕοοῖΚ ἰἰϊ., 242, 5. Ὁ. δειδιότες. 

Ὄρχαμον, ἃ6οι8. Βίησ. οἵ ὄρχαμος, ουὅ, ὁ; Β.ΎΙ ΟΕ, “ ἐλ ἤτεδὶ οὗ ἃ 
γοισ," ““α Πιε-ἰεαάεγ ;᾽" ὮΘΠΟΘ, ἰῃ σθηθΊαὶ, “ ἐὰς βγϑί,," "“'α ἱεαίετ.""-- 
Ετοῖῃ ὄρχος, “α τοιῦ.᾽ 

᾿Ισοφαρίζειν, ργ68. ἰηΐ, δεῖ. οὗ ἰσοφαρίζω, “ἰο πιαζε οπεῖε 
ἦανε 10]. εἰ ἐφωαί,᾽" “1Ἰο πιαίοἶ οπε᾿ς βεἰ Γ τοὐιὴ,᾽") “ἰο υἱς τοἰελ.᾽".- 
ΕἼΟΤῚ ἔσος ἃ! φέρω, ἃπὰ 80, ΡΓΟΡΘΙΙΥ, ἐσοφερίζω. 

Λῆξαν, Ερὶς δηὰ Ιοῃΐο ῸΓ ἔληξαν, 8 Ρἷυγ..1 δοΥ. ἱπάϊΐο. 

ἴμινε 107. δοῖ. οὗ λήγω, “0 σεα56 ἤγοπι," “ἰο ἰξαυς οἵ 1" αἰ. λήξω. 

Οοιηραῖθ Οἰοσϑατῳ οὐ ὈΟΟΚ ὶ., 210, 5. υ. λῆγε. 

Φάν, Ἐρὶο δὰ ροριϊς ΓῸΓ ἔφησαν, ὃ Ρίυγ. ἱτηροτῖ. ἱπάϊο. δοῖ. οὗ 

φημί, ἄωο. 

ἴ ΝΕ 94. 

᾿Αλεξήσοντα, δοου5. δίηρ. τηᾶ86. αἱ. ρατί. δοί. οὔ ἀλέξω, 
ἴμνε 109. ἃ ἰο αἱὰ,᾽ "“ἰο ἱεπὰ αἰὰ ἰο :᾽" ἴαϊ. ἥσω. Οοτηρᾶγο Οἐοσϑατῳ 

οἱ ὕΟ00Κ ἱ., 690, 5. υ. ἀλεξέμεναι. 

᾿Ἐλέλιχθεν, Ἐρὶς ἴογ ἐλελέχθησαν, 8 Ρυγ. 1 δογ. ἱπάϊο. Ρ8558. οἵἁ ἐλ» 

ελίζω. Οὐοτηραγθ Οἰοβδβαγῳ οἡ ὈΟΟΚ ν., 497. 

Μνήσασθε, 2 ΡΙυγ. 1 Δ0Υ. ἱχρθγ, οἵ ἴῃ τηϊἀ 16 ἀθροηθῆὶς 
ἴμπε 112. κανάομαι, “το δειλιέτιξ οτι᾽ 5 δεῖ ," “ἰο τεπιδπιδετ Ὁ ἴαϊ, μνή- 
σομαὶ: 1 80Γ. ἐμνησάμην. ΟὐΟΙηραγΘ Οἰοδεατῳ οα ὕοοΚ ἱ., 407, 4. ν. 

μνήσασα. 
Βείω, Ερὶς δηὰ Ιοπὶο σϑβοϊυζίοη ἴὸσ βῶ, 1 βίη. 3 δου. 

ἴανε 118. δὴ. δοί. οἵ βαίνω, "“ἰο 40." Οὐοηδυὶ! Βιμέπιαπη, ἵττεῷ. 
γετὺς, Ρ. 38, εὐ. ΕἸδλι. 

Βουλευτῇσιν, Ἐρὶο ἀπὰ Ιοηΐο ἴογ βουλευταῖς, ἀδῖ. μίατ. οὗὅἁ 
ἴανε 114. βουλευτής, οὔ, ὁ, “ α σομπϑείοτ," “ οπε ισῆυ δἱία ἵπ φομπειὶ." 

-- τοι βουλεύω, δὰ (δ ἷ8 ἔγοτῃ βουλή. 
Ζ2εε 
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βοοξκ 8: “Τάπε 115-132. 

ἴανα 116. νι. ἃ Δεῖν." Ἔτι 

“Αρήσασθαε, 1 ἃογ. Ἰηΐ. οὗ 186 τηϊάα}6 ἀδροπθηΐ ἀράομαι, ““ἰο »γαν :" 
ξαϊ. ἀράσομαι, Ἐρὶς δηᾷ Ἰοηΐο ἀρήσομαι: 1 8δ0Γ. ἠρασάμην, Ερὶς ἀπά 

Ιοπὶο ἠρησάμην.-Φ- ἘἜΊΟΙῃ ἀρά, ““α Ῥταψετ.᾽" 
Σφυρά, 6005. ΡΙυΓ. οὗ σφυρόν, οὔ, τό, “ ἐδδ απκίο." ---ΑΚιῃ 

ἔκανε ΤΕ. ἴο σπεῖϊ ἴρα, ἵτοτη ἴδ ΤΙ ἕ ἃ ρα, σφαῖρα, Ἴτοτα {6 ποίίοῃ οὗὁ τουπάῃρ55 σοιητηοῃ 
το 1Π 6 8}}. : 

Δέρμα, ποπη. 5ἴπρ. οἵὗὨ ἀξρμα, ατος, τό, “ {6 εκῖπ, μἰάδ 9 δεαϑί5.᾽"--- 
ΕΤομῇ δέρω,"“ ἐθ οκῖπ,᾽" “ἰο βαψ." 

"Αντυξ. Οοηβο Οἰοδδατῳ ΟὉ ὈΟΟΚ γν., 262, 8. υ. πρῤλέρο 

ἴανε 118. οπὰ πδιθ ἀᾶ ἴρο; ἐν 
Ἡυμάτη; ποπι. δἴησ. ἔϑιη. οἵ σύματος. Οθηθϑαὶ Οέορδαγῳ οἢ ὈΘῸΚ 

ἘΥ., 254, 8. υ.. πυμάτας. 

Θέεν, Ἐρὶς δηὰ ἴΙοηΐο [1 ἔθεεν, 8 βίηρ. ἱπηρδσί. ἱπᾶϊρ. δοῖ. οὗ ϑέω, 

“ἰο ταν: Γαΐ. ϑεύσομαι. 
Συνίτην, ἘΡίς ἴοΥ συνῃείτην, 8 ἀμ], ροτῆ. ἱπᾶϊο. δοῖ. οὗ 

σύνειμι, “10 ΡῸ ΟΥ̓ σοπὶε ἐοσείδετ.᾽" 

Φέριστε, ὙΟ6. 5ἰηρ. οὗὁὨ φέριστος, ἡ, ον, ““τιοδὲ ναϊϊαπὲ,᾽" 

ἴπνε 158... ὀγαρεδι,» « δερί,» δι6.---ῬΊοτα φέρω, {6 1Π6 1,ατίη γογεἰς, 
ἔγοτη ἤεγο. 

χνε 120. 

“Ὅπωπα, ἢ 1 πκοω οὔτ Ερίο δηὰ Ιοηἱς βεοοῃᾶ ρογῇ. δοῖ. οὗ 

ἴαπα 134. ὁράω, “ἰδ 886 τ ῬΡετῖ. ἑώρακα, ἕα. Οὐδοῦνθ παὶ ὅπωπά 
15. ΠΘΥΘΥ υϑθὰ Ὀγ {ῃ6 ΑἸΟ ργοβθ. νυ Υ [6 Γ5. 

Δυστήνων, σεῃ. μ᾽ αΓ. τηᾶξ6. οὗἉ δύστηνος, ον, “ ὠπιζογίμπαίε, 
ιν ε 151: “ἐ φργείοἰεά.""---ΕὙοτὴ δύς ἀῃὰ στένω, “0 στοατι,᾽" ὅχο. 

᾿Αντεόωσιίν, Ἐρίς ΙΘηρίΠμϑηθα ἴοστα [ῸΓ ἀντεῶσιν, 8 ΡΙατ. ῬγΕ5. ἱπάϊς, 
οί. οἵ ἀντιάω, ““ἐο ἐποοιμπίεν," ἄς. ΟὐΙηρατθ Οἰοβδατῳ οἢ ὈΟΟΚ ἱ., 
231, 5. Ὁυ. ἀντιόωσαν. ἣ 

Δρύαντος, 56ῃ. 5Βὶπρ. οὗ Δρύας, ἀντος, ὃ, “ τγψας," 106 1ἃ- 

ἴανε 130. {Π61 οἵ Κίῃρ Τυγοῦτρυβ.. ΤῊΘ πᾶῖηθ ῬΥΟΡΘΙΥ͂ τηθΔη9 

."6 ΟδΚ- Δ η,᾽ δη ΘοΙηδ5 ἔγογῃ δρῦς, ὁρυός, ἧ, “απ οακ.᾽" 

Λυκόοργος, πόΠη. 5ίηρ. οἵ. Λυκόοργος, ουὅ, ὁ, ἘΙΡΙα ΤΟΥ Λυκοῦργος, ουὅ, 

ὁ, “ΤΠ οατριι 5," 50ὴ οὗ Ὀγγαβ, δηὰ Κίηρ οὗ ἴῃ6 Εάδηθ5 ἰῃ ΤΉγαοθ 
ΟὐΟηΒυν ποΐθ. : 

Διωνύσοιο, Ἐβρρὶς δηὰ Ιοπὶο ΓῸΓ Δεονύσου, σ6ῃ. 5ίηρ. οὗ Δι- 
ἴκν 182. όνυσος, οὐ, ὁ, “" Πῖοηνδιι5,," “ Βαοοίμις," δοὰ οὗ νν»ῖπ νἱπθ. 

γαγὰβ, δπὰ οἵ Ὠἰσ δ υβίαβιῃ; Βοὴ οὗ Ταρίτος 8ῃὰ ϑ6ιη6|8. 

Τιθήναϊς, ἀφοῦ. Ρ]ΌΓ. οὗ. τιθήνη, ης, ἣ, ““α πιιγ56." ΒΓ Ιγ, (86 
ἰδτηϊηΐπδ οὗ τεθηνός, ““ πιγοῖησ,," ἀπὰ {Π15 ἔγοτη τιθή, ἃ τᾶγθ οο!αίθγῶ 

ἐογπῇ οὗ τίτθη, “ἐἰιε ἐεαὶ ΟΥ̓πέρμῖε οὔ α τοοπιαπ᾽ 5 ὄγεαδὶ." 

Δαίμοσιν, ἀδΐ. ΡΙαγ. οὗ δαίμων, ονος, “α ροά,᾽" “α ροάάεξ55,᾽" αν ον ὧδ υαιο :ν.»..-. 
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Βοοῖ θ. Ζάπε 133.-148, 
Σεῦε, Ἐρὶο δπὰ ἸΙοηΐς [ῸΓ ἔσσευε, 8 Βἰηᾳ. 1 δογ. ἱπάϊο. δοῖ. 

οἵ σεύω, “το μὲ ἴπ φαϊεῖς πιοίίοπ,᾽" “ ἰο οα5ε,"" “1ο ἀτίσε." 
Ὀοιηρᾶτα Οἰοσδατῃ ὁ ὈΟῸΚ ἰἰ!., 26, 5. υ. σεύωνται. 

Νυσήϊον, Δσο05. Βίηρ. πραϊ. οἵ Νυσήϊζος, α, ον, “" Νῳδειεπ, ᾿ “ οὕ οἵ 

δεϊοησίης ἰο Ν5α."--- τοπη Νῦσα, ηἢς, ἥ, “ Νψδα," ἃ τηουπίδίη οἵ 

Τῆγασθ, Οοηβυὶὶ ποῖρ. 

Θύσθλα, ἀροῦβ. ρ]υγ. οἵ ϑύσθλα, ὧν, τά, “ἂς ξαοτεὰ ἵν,» 

»ίεπιεπιία οἵ ἴ6 Βασοιῖο ΟΥμρὶθ5,᾽" 186 ἐγ γϑιιβ, ὅσο. --- ΕὙΟΙῚ 
ϑύω, “ἰο ταῦε,᾽" ἄκ. 

Κατέχευαν, 8. ΡΠΠΥ. 1 ΔΟΥ. Ἰηάϊο. δοῖ. οὗ καταχέω, “10 ῬοῺΓ ἀσιοη," 

““1ο ἰεἰ {αἰϊ," ἄα. Οοπηρᾶγα ΟΘίσσδατγῳ οὐ ὈΟῸΚ ἰἰϊ., 10, 5. συ. κατέχευεν. 
Θεινόμεναι, ποιη. ΡΙαΓ. ἔδιη. ΡΓ6Β. ρασί. Ρᾳ55, οἵ ϑείνω, "" ἐὸ 

ἴανε 185. ρρτξα,» “ἴο δεα!." ΟὐΟΙΏρΑΓΘ Θίοσβατῳ οὐ δοοῖς ἰ., 688, “. 
νυ. ϑεινομένην. 

Βυυπλῆγι, ἀαῖ. Βἰπρ. οἵ βουπλήξ, ἤγος, ἦ, “απ οτερσαὰ.""---Ἔ τΤοΙα 

βοῦς ἀπά πλήσσω, “ ἰο δἰγί κε :" 2 ΔΟΥ. Ρ4558. ἐπλήγην. 
Δύσετο, Ἐρὶς ἀηὰ Ιοηὶς ἴογ ἐδύσετο. ΟὐμΒυ} Οἰοσϑδατῳ οἢ 

ἴανε 186. οοκ ἰῆ., 828. 
Ὑπεδέξατο, 8 δἰησ. 1 80Γ. ἱπάϊο. μηἱά. οἵ ὑποδέχομαι, “0 τεσειθε :ἢ" 

ἔαϊ. ὑποδέξομαι : 1 80Γ. πιϊᾶ. ὑπεδεξάμην.---ΕὙοτὴ ὑπό ἀπά δέχομαι, ἴῃ} 
Ἰϊτογαὶ πιθαηὶηρσ οὗ ἴη6 νϑγῦ Ὀθίηρ ““ἐο τερεῖσε ὠπάετ,᾽)" ἃ. δ.γ " ἴο 6ἢ- 

τογίδίη :᾽) δῆ 50 ἤθτθ ἴο γτϑοϑίνθ δηα 5ῃ 6  Θσ. 

Κόλπῳ, ἀδΐ. βίη. οἵ κόλπος, οὐ, ὁ, “τε δοδοπι," “ ἰα}.᾽" Μοάεξτγῃ 

ατθοκ κόλφος, ββἤθηςθ 186 1] ϊαῃ φοϊίο, ἀπὰ οὔτ μῖζ ῬΥΟΌΔΟΙΥ, 
4130, δκίη ἴο 16 1μαεὶη φίοὐ-ιι. 

Ὁμοκλῇ, ἀαΐ. βίης. οἵ ὁμοκλή, ἧς, ἧ. ΞϑιΤΙΟΕΥ, “ ἃ εαἰπρ 

{κα 187. με ἐορείλετ,," ““α δλοιιξϊηρ ο[ βευεταὶ ρετγδοπα ;" Ὀὰϊ ὨΠΒΌΔΗΥ 
“ απ ἰομά οαἰϊέπρ᾽ ΟΥ̓ βἐιομεηρ᾽ ἴοῸ ἃ ροΥβοη," ὨΘΊΠΘΥ ἴ0 ἐπεουτασὲ ΟἹ 
μρὐταϊά ; ἀπὰ ἤδησΘ ΠΘΓΘ “ἃ ἐλῤγεαϊεπίπα δλομί. "σι ροπι ὁμός, ὁμοῦ, 
“ ἐδφείδετ, ̓ ς αἱ οποε,᾽" δῃᾷ καλέω. 

᾿ Ὀδύσαντο, 8 ρἷυγ. 1 ΔΟΥ. ἱπάϊο. τηἰὰ. οὗ [ῃ6 ἀδροηθηὶ ὀδύσ 
ἴαχε Σῦϑ.. σομαι, “ἰο δὲ ἱπεεπϑδεὰ αἰ.) ΟὨΪΥ υβθἃ ἰπ 1 δοζ. τηϊά. ὠδυσ: 
ἄμην (ΝΠουϊ δυστηθηΐ, ὀδυσάμηνν), ἀπὰ 8 5ίηρ. ρεοτί. Ρ688. ὀδώδυσται 
(ἴον ὀδυσται), νυ ἢ ργθβθηΐ βισηϊβοδίίου. ὍΤῊΘ τοοὶ ἰ8 ΡΓΟΌΔΟΪΥ δυς-ν 
ϑαηβογὶς ἀυίϑι, “ἴὸ μαΐθ,᾽" δηὰ 50 δκίη ἰὉ {Π6 1,διΐη οὐΐβϑε, ἃ8 αἷβῊ 

1ο ὀδύρομαι, ὀδύνη, διο-" 

Τυφλόν, δ06Έ5. βίην. ἰηᾶβο. οἵ τυφλός, ἥ, ὄν, “ δὲὲηᾶ."".-- 
ἴκνε 189. Ῥοθαδὶν βῃογιθπθα ἕτγοιῃ τυφελός, ἀπὰ τη 8 ἀοτινϑὰ Πποτο 
τύφω, ἀπά 80, ΒΤ ΟΕ}, “ δπιολῃ,᾽" “ταϊσίψ,"" “ ἀαγκεπει. Ὁ 

Πείρατα, δοῦυ. ρίαγ. οὗ πεῖραρ, ἃτιὰ 8150 1. εἶρας, ατος, τὸ 

“Ῥοθίϊο, πὰ Θβρθοῖδιν Ἐρὶς, ΤΟΥ πέρας, ατος, τό, “ εἶκε ἐπά, 

ἵμκνε 133 

1ινε 184. 

ἴανε 143. 
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Βοοξ Θθ. 7Τήπε 148-100. 
ἐβϑιε, ΟΥ̓δοηιρίοἰΐοπ οἵ ἃ ᾿ῃϊησ,᾽ ““ἐἠα ξαγι εξ ΟΥ ἀϊσλεβὲ ροϊπί,᾽" “ ἐδ 
εχέγεηι.᾽" 

Ἴκηαι, ΕρΡὶς δηὰ Ιοηΐςο [ῸΓ κῃ, 2 βίῃ 2 800. 500]. τηϊά. οὗ ἱκνέο- 

μαι, ““ἰο αττῖτε αἱ," ἄς. ΟὈΙΏΡΑΙΘ Οἰοδδατῳ οὐ ὈΟΟΚ ὶ., 19, 5. Ὁ. 

ἱκέσθαι. 

᾿ἘἘρεείνεις, Ὁ ϑδἴησ. ργ685. ἱπάϊο. δοῖ. οἵ ἐρεείνω, “ἰο α8Κ,᾽" 

“1ο ἱπφεῖτοε αὔίοτ.᾽" --Ἴ κ6 ἔρομαι, ἀπ ἀογιγοαά ἔγουη ἴζ. 
Χέει, Ερὶο δπὰ [Ιοηΐο ἴῸγ χεῖ, 8 βίπσ. ργϑβ. ἱπᾶΐο. δοῖ. οὗ 

χέω, “0 Ῥοιμγ,᾽) “ἰο δοαίέεγ :᾽ [αΐ. χεύσω, χα. 

Τηλεθόωσα, ἙἘρῖὶς Ιαηρίῃοηθα ΤῸΓΠῚ [ῸΓ τηλεθῶσα, ποΙη. 

βίησ. ἔδιη. ργβθβ. ρασχί. δοΐ. οἵ τηλεθάω, “"ἰο δὶοοηι." ἋΔΑ 

Ιδησιῃθηδα ἔστη οὗ ϑάλλω, τέθηλα. : 

- Ἔαρος, 56ῃ. 5Βἴπρ. οὗ ἔαρ, ἔαρος, τό, “" ἐὴε ϑδρτίηρ.᾽" ΒΓ ΟΙ͂Υ, Βέαρ, 

ἢ ΤΠ ]Οἢ σΟΠΊρΡΑΓΘ {Πη6 [τη σεγ, δηὰ 1Π6 Ῥαγβϑίδη δελάτ. 

᾿Απολήγει, 8 βίηρσ. ΡΓ65. ἱπάϊς. δοῖ. οὗ ἀπολήγω, “ἰο σεα8ε,᾽" 
᾿Π ἐξρ ἴοαῦε ΟΠ" 1" ἴαϊ. ξω.----ΕἼοτα ἀπό πᾶ λήγω, “ἰο σεα8ε.᾽" 
Δαήμεναι, Ἐξίο, Ποτίο, ἀαηὰ “ΖΞ οΙϊο ἴῸγ δαῆναι, 2 8Δ0Υ. ᾿πῆη. 

Ρ8558. οὗ 1Π6 τάϊοδὶ ΦΌΥπῇ δάω, ““ἰο ἐεαοῖι :" Ὡ ΔΟΥ. Ρᾶ88. 

ἐδάην, “41 τρᾶ5 ἰαιισῆιε 1: ἰηῆη. δαῆναι, ““ἰο δὲ ἑαιρλὲ,," 1..6., “10 

ἰεατη.,"--- Ακίη το δήω, δι-δάσκω, ἴο 1Π6 1,Αἰΐη ἀΐδοετε, ἄοσετε, πὰ 

ΡΘΥΠΔΡ5 ἴο ἀϊΐε-εγε, δείκο-νυμι. ᾿ 
Ἴσασιν, 8. φ]0Υ. οὗ οἶδα, νγ ἢ τοσατὰ το ψϊοἢ οοηβυῖε 

ἴσπε 161. Οἰοξβατῳ οι ὈΟΘΟΚ ἱ., 8549. 
᾿Ἐφύρη, ποτῃ. 5βίηρ. οὗἩἨ ᾿Εφύρη, ης, ἣ, ἘΡΙα ἀπᾶᾷ Ιοηΐο ῸΓ 
᾿Εφύρα, ας, ἧ, “ Ερλγτα,᾽" 1τ0.6 ΘΑΥΠΘΥ πδῖηθ οὗ Οουίπιῃ ; 8ο- 

ογάϊηρ το Ραυδβαπηΐαβ, ἀδυϊν θα ἔγοτη ἘΡὮνγα, [Π6 ἀδανσῃΐου οὗ Οσθδη- 

15. ΟὈπΒΌΪ: ποΐδ. 

Μυχῷ, ἀαΐ. 5βίπσ. οὗ μυχός, οὔ, ὃ, “δε ἱππεγηιοδὲ ρίασε ΟΥ ρατὶ,᾽" 

εἐδε ἱππιοδὲ ποοῖ ΟΥ̓ΘΟΥΤΟΤ,᾽" “δε ξατίπεδὲ ποοῖ.᾽--- ΕἼοτῃ μύω, “ἐο 

τοβε,," ““ἰο δὲ δ᾿ιιϊ.᾽" 

Αἰολίδης, ποτη. βίη. οὔ Αἰολίδης, ου, ὁ, “8ο0π οὗ ΖΞ οἶιι5.᾽" 

-- Ετοι Αἴολος, “ΖΞ οἷιι5.᾽" 

ἮΝ νορέην, ἀρουβ. βίηρ. οὗἉ ἠνορέη, ης, ἧ, ἘΞΡὶς ἀηὰ ΤΙοπῖο (ῸΓ 

ἠνορέα, ας, ἧ, “ πιαπϊπε55,᾽") “" πιαπῖψ 5 ρίτι!.᾽"-- ΕἼ ἀνήρ.- 

"Ὥπασαν, 8. ΡΪΌΓ. 1 80. ἰπαϊς. δοΐῖ. οὗ ὀπάζω, “ἐο πιαΐε ἰ6 

ΤΟΙ ϊοιυ,᾽"" ““Ἰο δεπά α8 α ςοπιραπῖοη,᾽" ὅζα. ; ἃπἃ ἤδπΟΘ “0 
σίρε," ““1ο δεδίοιυ." ΟὈΤΏΡΑΤΟ σ᾽ οββατῃ οα. ὈΟΟΚ Υ., 384. 

μήσατο, 8 5ἰησ. 1 8Δ0Υ. ἱπάϊο. οὗἩ 1ῃ 6 τηϊἀα]θ ἀθροηθηί μήδομαι, 
"με 10 ἀεοῖδε,᾽") “10 γίαπ :)" ἴαϊ. μήσομαι : 1 δΔ0γ. ἐμησάμην .--- ἘὙοΤα μῆδος, 
“ἐγίαη," “ἀπῃ εππρ γρίαππεά απὰ ἄοπε οιππίηρῖψ.᾽ ᾿ 

Τπνε 160 ᾿Επεμήνατο, 8 ᾿βίησ. 1 8ογ. ἰηᾶῖα. ταὶ. οὗἩ ἐπιμαένομαι, 

[χτνε 145. 

ἴχτνε 147. 

[πε 148. 

[λτνε 149 

ἴχνε 150. 

ἴανε 1582. 

λκε 1δ4. 

{νῈ 1560. 

ἴχανε 157. 



ἜοοΟ-ο-- ΝΣ"... χὰλ ΝΣ 

ΒΟΜΒΕΙΟ ΟΨΟΒΒΆΚΥ. 82] 

Βοος θ. 1ήπε 160-109. 

“1ο ἐὲ πιαὰ αἴὔίεν,,") “ἰο παῦε α “ναπῖῖς ἀεοῖγε [ον 2" ἴαιϊ. ἐπιμανοῦμαι : 

Ρετί. ἐπιμέμηνα.---ἼοΠη ἐπί ἃπα μαίνομαι. ᾿ 
ἤΑντεία, ποι. βίην. οἵ "Λντεια, ας, ἦν “Απίεα,᾽" ἀδυριίοτ οἵ Ιοϑαι6 8, 

Κίηρ οἵ Τιγοΐα, δηα ννἢ6 οἵ Ργωίυβ, Κίηρ δὲ ΤΊγυ πβ ἱπ Αὐρο θ, Τὴθ 
ατθοκ ἱτασθϑάϊδῃβ 68}} 1Π6 υυἱίϑ οὔ Ῥγωϊυβ ϑιῃοηοῦωδ. 

ψΨευσαμένη, ποτη. βίη. ΓΘ. 1 ΔοΥ, ρᾶγί. οὔ 186 ταΐἀ δ ἀθ- 
Ροπϑηὶ ψεύδομαι, “ἰο δρεαῖ [αἰ βεῖψ,," “ὁ ὩμΕΥ ἃ {αἰδε- 

λοοὰ :" Ἃαϊ. ψεύσομαι : 1 80Υ. ἐψευσάμην. Οὔδβοινο τι (8 ἀδρο- 
ποηΐ 85 οὗ ϑαγιίθυ πὰ ΤΟΥΘ σοπιοη 086 (ἰῃ ΗΟΙΊΘΥ, 88 ἱπ ἰαίοι 

ατθθκ,) (δὴ 1ῃ6 δοῖϊνθ ψεύδω, “το δεἰϊε,," “1ο εὐεαὶ ὃψ ἐπε," " ἰο δε- 

εῖϊε,,) ὅχα. 

Τεθναίης, ἃ 5ἷπρ. ρΡοτί. ορί. οὶ. (βϑυποοραιθὰ ζογτη) οὗ 
ἴανπ 164. ογήσκω. Οὐοπβυὶε ΟἸοσφατῃ οα ὑοοῖς ἡἰΐ., 102, ὁ. ν. τεθναίη. 

Κάκτανε, Ερὶς ἴῸΓ κατάκτανε, ὦ δηνσ. 2 ΔΟΥΙ, ἱπρου. δοῖ. οὔ κατα- 

'κτείνω, “ἰο γεὶ ἰο ἀεαι}ι 1)" Γαϊ. κατακτενῶ : ῬοΤῇ. κατέκτονα --- ἘΤΟΤα 

κατά δῃηά κτείνω. 

1κνῈ 165. ἔθελεν. Οοπβυ! Οἰοσδατῳ οἡ ὈΟΟΚὶ., 112, 5. υ. ἔθελον. 
᾽᾿Αλέεινε, Ἐρῖο δπὰ Ιοηΐς (Ὸγ ἠλέεινε, 3 ίηρσ. ἱπιρογί. ἱπάϊο. 

ἀοῖ, οὗ ἀλεείνω, “0 ανοϊὰ,,) “το δἠμη.᾽" --α Ετοπὶ ἄλη, 

σαν ἀογνι 9." 

Σεῤάσσατο, Ἐρίο ἀπηὰ Ιοπίο [ὉΓ ἐσεθάσατο, 8 βἰηφ. 1 8δ0γ. ἱπάϊα. οΥ͂ 
1π6 τη 4416 ἀδροπεπὶ σεδάζομαε, “ἰο ταῦε α τεϊ σίοιι5 ἀτεαὰ οἵ ἃ τπΐηρ :᾽} 
ἔαϊ. σεθάσομαι : 1 8Δ0Υ. ἐσεθασάμην. --- Ῥτοτη σέδας, " τευετενίταὶ ἀιρε,᾽ 

“ἐᾳ {εεἰτηρ οὕ αἰτὲ απ δλαπιδ,᾽"") ΜΝ ὨΪΘΉ Τἶ8658 ἴὸ ργθύθηὶ οηθ᾽Β ἀοἰπά 
Βοιηθιῃησ ἀἰβσγαςθῇι!. 

Λυκίηνδε, ἀᾶν., “ὁἰο 1 εἰα,,"} “ 1, γοϊαισανά." Οομηρουηάοὰ 

ΟΥ̓ Λυκίην, Ἐρίς ἀπά Ιοηὶς ΤΣ Αυκέαν, δου. δ πε, οὗἁ 
Λυκία, ας, ἣν, “ Τα οῖα,᾽" δα 1Π6 Ἰοσα] ϑηάΐηρ, ΟΥ Βυῆχ, δε, ἀθηοι πη 
τηοϊΐοη ἰονγαγά. Οὐηβυ] ἔχει. Υ., Ρ. 427. 

Πόρεν, Ερίς δηᾷ Ιοηἷς ῸΓ ἔπορεν, 3 5Β[Πμ᾽. 2 8Δ0Υ. ἱπάϊο. δοῖ. οὔ 8 

ΤὈΓΠῚ πόρω, 550 Π|6 ἃ ἃ8 ἃ ρΡΓΘβθηΐ [ὉΓ ἰΐ ; Β ΓΙΟΥ͂, "ἐσ ὀτὶηιρ ἰο Ῥα55," 
“0 σομίγῖθε ;" ἃπὰ ἤδΠΟΘ᾽ Ὁ σίυε,," “10 ἀεἰϊοεν προ," ἄτα. : μοτῖ 

Ρᾶ58. πέπρωμαι, "το δε οπε᾽,5 ροτέϊοπι ΟΥ̓ ἰοί ;᾽ ἸδπΟΘ πέπρωται, 8 Βίπα,͵ 
“ἐξ λας δεξη ΟΥ̓ ἷς {αἱεὰ,᾽" ἀπ πέπρωτο, “τὶ λαὰ ὑεεη ΟΥ̓́Ισα 5 {αϊει.""-- 
ΑΚίη ἰο πόρος, ἴῃ [ῃ6 56η868 Οἵ“ ἃ τσα ΟΥ̓́ΤΙεα 5 οὕ αελϊευίπρ,᾽" ἄτο. 

Τράψας, ποτ. βίη. τη886. 1 ΔΟΥ. ρᾶτί. δοῖ. οὔ γράφω ; ἴῃ 
ἴδε 169. Πρτποῦ οσουγτίπε ΟὨΪΥ͂ ἴῃ {Π6 βἰσπίποδιίοπ οὔ " ἴο ψτᾶνθ, 
βογδίοι, Βουδρθ," δηὰ ποῖ ἴὸ υυτίτθ, νυ Ὠοἢ ἰ48ὶ τη θᾶ πίῃ σΟΠη68 ἰῃ δ᾽ 

Ὁ Ἰαῖου ροσίοά. (Οοιηραγο Ῥοί, Ῥγοίεροηι., ἢ. Ἰχχχὶ., δεζῷ) 
Πίνακι, ἀαῖ. βίησ. οἵ πώ τῷ, ακος, ὁ. ϑιγίον, “ἃ δοαγὰ,," "α γνίαπκ ἢ" 

6 ποδ βαϊ οὐ πιδηῦ 1 ἰηρ58 πιδὰθ οὗ δ] τυοοὰᾶ, πᾷ {ἰνὰ5 “ α ἐαῤἐει," 

Ζε:τ8 

1χνε 163. 

[χνῈ 167. 

Τανε 108. 



Β99 ΠΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΞΒΑΆΞΥ. 

Βοοῖ; 6. 1ππὲὸ 169--179. 

ἴῸΓ τηδυκίησ ΟΥ σίανίπσ ὑρύῃ, ἃπὰ, αἱ ἃ ἰδίϑθυ. ρεσίοα, “ α ιογί ἐπ 

ἐαῤίει,") ἄς. (Οοπβυῖτ ποῖθ.)---|ασοοτγάϊην ἴο Ηδιηβίθσμεΐβ, ἔγοπη δ 

οἰά ννοτγά, πίνος, 1. 6., ρίπεβ, πὰ 80, ΒΛ ΟΙΥ, ἃ ἀσαὶ ῥοατά. Βαϊ, ἀο- 

οοτγάϊησ τὸ Βυϊζίτηᾶπη (Δ π|5ῦ. Οτ', ὁ 10, ἅππι.ν ἱ., π.), τότ πλάξ; 80 

ἐμαΐ, δοοοτάϊησ ἴο 1πΠ6 Ὠοτίδη ουβίοτῃ, ν Μοῦ ]ὰ δα Ρὺΐ ἔογῦ λ, ἂπά ἐ 

"8 ἰπβθῦίθα, 85 ἴῃ πινυτός. 

Πτυκτῷ, ἀαΐ. 5Βησ. τηᾶ56. οὗ πτυκτός, ἤ, ὄν, ““ [οἰἀεά." (Οοπβοὶξ 
μοΐθ6.)---ΕἼοῖη πτύσσω, “ἰο [οἰά." 

Θυμοῴφθόρα, ασοι5. ΡΥ. ηδαΐ. οὗὅἁ ϑυμοῤθόρος, ον, “ Παγαδδῖπρ {ἢ 
δοῖιὶ,, “" ἠεατί-ογιιδἠῖτρ,,") “ πεατί-ὑτεα κῖπρ ἢ ἀπά ἤθηῆσθ, “ ἀεαάϊψ," 

«“ἐῥαπε[ιὶ.᾽""---ΕΟὙοτὴ ϑυμός, πὰ φθείρω, “ἰο σοττιρί, 5ροιϊ, ταῖν," ἄχο. 

Ἴκχνε 110. ᾿Ηνώγειν. ΟΟΠΒΌΠ Οἰοσδατῳ οἡ ΒΟΟΚ κἷ., 280, 5. υ. ἀνώγει. 
. Ὧι (ᾧ), ἀαΐ. βπσ. τηᾶ56. οὗ 16 ρΡοββθββίνϑ ργοποιῃ ὅς, ἧ, ὅν, “ἦτ 

με οι», ΤΟΥ ΜΜΒΙοἢ 1ῃ86 Ερὶο δηὰ Ιοηΐϊς ἔττω ἰ8 ἑός, ἑή, ἑόν. 

᾿ Πενθερῷ, ἀαῖ. βίηρ. οὗ πενθερός, οὔ, ὃ, “α “]αιλετ-άτι-ἰαιο,}" δποίῃθι- 

Ἡοτησσῖὶο ἴθστῃ ἔοσ ν᾽ ΒΙοἢ 18 ἐκυρός, [που ΚΡ ἢ [15 ΤΟ ΓΠῚ δἰβο βρη ῆθ5 “ἃ 

δίερ-[αἰἱετ." ΒΥ͂ Ἰδίθυ ΨΥ Υ5 πενθερός 15 Θτηρ! γα ἴο ἀδποίθ, σβθῃ 

ΟΥΑΙ ν, α σοππεοίίοπ ὃψ πιαττίαρε, 6. δ... “α ὁτοίπετ-ιπ-οίαιν,," ““α 5οπ-ῖρ- 

ἴαιυ,,") ἄς. Ῥοῖϊζ σοιῃρδαγθβ ἴῃ6 ϑ'δηβουῖ δαμάλι, “ἃ τϑ]ἴϊοη,᾽" ἔΓῸΠ 

1Π6 τοοῦ δαπάξ, “ἴο 701η,᾽ ΟἿΓ ὀῖπά, δοπά ; ἴο ψ ῆϊοἢ, 4150, 188 1,διϊη 

αἴ η-ἰς ῬτοῦδὈ]Υ θοίοησβ. (Εέψπι. οτϑβοῖ., ἴ.. 251.) 

Πορμιπῇ, ἀαϊ. βῖησ. οὗ πομπή, ἧς, ἦ, “α δεπάϊηρ,᾽) ““α ἀϊε- 

»αϊελίης πράετ ατπέβοοχέ ΟΥ̓́Ϊπ σοπιραπν,," 5᾽ΤΙΟΕΥ ΤῸΓ 1Π6 
Β8Κ6 οὗ ρῥτοϊθοίϊηνς, δυϊαϊεῦ, δή, ; 8πᾶὰ ἤδθποα ““φσεμίάαποε,᾽" ὅἄτο.--- 
ΕἸΟΙΏ πέμπω, ““ἰο ξΣεπά.᾽" 
1νε 172. Ἧξε. Οοηβαυϊέ ΟἸοσβατῳ οα θΟΟΚ ν., 773, 8. Ὁ. ἷξον. 

Ἤιτεε (ζτεε), Ἐρὶς. ἀπά [οπὶς ἴοτυ ἥτει, 8 βίησ. ᾿πηροσῇ. ἴῃ 

16. δοῖ. οἵ αἰτέω, ““ἐο αδκ :᾽) 1Ταΐ, ἥσω. 

Χίμαιραν, ἀδοῦβ.: βίην. οἵἉ χίμαιρα; ας, ἣ ; ῬΤΟΡΘΤΙΥ, ““α 5ἦε- 

ἴα 179. δοαΐῖ," πὰ {Ππ|6πη, ““ἐλε Ολήπιατγα,᾽" ἃ ἤγθ- 3ϑρουϊἝ πρ ΠΠΟΠΒίου 

ΟΥΤ,γοῖα, 51αῖη Ὁγ ΒΕΙ]Θσόρῆοπ. (Οοηβαὶξ ποΐβ.)---ΡΥΟΡΟΤΙΥ τῃ6 ἔοτη- 

ἰπΐπθ οὗ χίμαρος, “α ἀε-σοαὶ." Τῇ Πογίδηβ ἃ16 βαϊὰ ἴο ἢᾶνϑ οδ]]θὰ 

ΟΠὨΪΥ͂ ἐλε ψοιιπρ δἰιε-ροαί οὕ (ἐε ἤγξὶ ψεατ χίμαιρα (πιὰ αἰξο ἡ χίμαρος), 
θ0ϊ δῃ ΟἸά6ΥΓ οὁη8 αζξ, ἃ ἀἰδεϊποίίοπ νυ ἰοῖ βθϑῖηβ ἴο Ὀ6 πηδᾶθ Ὀγ ΤΒο- 

οογία, ἱ., 6. 

᾿Αμαιμακέτην, ἃσοα8. 5ἰηρ. ἔδτη. οὗ ἀμαιμάκετος, ἡ, ον, “ἐγτεδιδίϊδϊε," 
“ἐπδιρρογίαδίε,᾽") “ πμρε,) “' ἐπονπιοιι8.") Αἡ οἱά ρμορίϊς νογά, ἢγϑβί 
ὉσΟΌΥΓΙησ ἴῃ ΗΟΠΊΘΥ ἰπ 16 ργεβθηΐ ρᾶββᾶσθ. ἀσοογάϊησ ἴὸ 1ῃ6 
βτδτητηδτί 5, ἔγοπ μακρός, ΟΥ̓ μαεμάω, Ὀυϊΐ ὈδίζΘΥ ἔγοτη ἄμαχος, μαέ- 

μίαχος, ὈΥ͂ ἃ Κἰπα οὗἉ ταἀαρ]οαίίοη, πὰ 50 ἱπαρὶνἱησ (μα ἢ σῇ 18 ποὲ 

ἐο δὲ δαειϊεὰ αραϊπεὲ; ἀ, ργῖο., πὰ μάχη. 

11νεὲ 17]. 

ἴχνε 176. 



ΔΟΜΕΒΙΟ ΘΘΕΒΆΕΥ, 828 

Βοοῖ: θ. 1άνε 180-195. 
' Πεφνέμεν, Ερὶο, Ποτίς, πὰ ΠοἸὶς ΤῸ, πεφεεῖν, 2 δου. ἰηΐ. 

ἴανε 180. δοῖ, οὐ τι) Οὐβοὶθίθ ταάίοαὶ φένω, “ἐο σίαψ :᾽" 2 δοτ, ἐπεφ- 
νὸν (Βῃογίθηρα ἔγοι {{| 6. τρἀυρ! σαι ἴγαι ἐπέφενον) ; 2 δου. ἰωΐ 

πεφνεῖν (Βῃογίθηθα (το πὴ πεφενεῖν).---ῖνο ἀουθὲ ακίῃ ἴο σφάζω, 

Αἰθομένριο, Ἐρίο δηὰ Ιοηΐο ἴ0γΥ αἰθομένου, ᾳθῃι. βίης, Ργ68. 
Ρατί. Ρᾶ588. οἵ αἴθω, “"ἐο ἰϊρὴὰξ ὧν," “το ἀἰπαάϊς:" ἴῃ τοθ 

Ῥάββίυθ, “ ἐο ὀίαςε,᾽" {(πουσὴν ΤαΥΘν ἐουηἀ 6 ΓΘ δᾶ 6 ἴῃ 1} ρατιϊοίρ!θ 
αἰθόμενος, 16 ἰηΐ, αἴθεσθαι, πὰ (Π|6 ἱπιροτίοοι αἴθετο, Οὐοτωρᾶτθ (ἢ 
τοοῦ αἰθ-, ἴῃ αἴθω, νυ» νὰ (η6 ϑαηξοῦὶς δώλ, ““1ὸ Ὀυτῃ,᾽" 1Ἀ5)60 1διίη αὐ-ν 
ἰῃ (6-έμ8, (6. οἱὰά εἰσὶ αθγτηδη εἰέ, ἄς. (εοηίεν, ῬἩγητξείίεκ., 

ἰ.,) 359.) 

χανε 182. 

Σολύμοισι, Ἐρὶς ἀπά Ιοηὶς ἴογ Σολύμοις, ἀδὲ. ρμίαυτ, οὗ Σο- 
λυμοι, ὡν, οἱ, "ἐλ μὰ ων ἢ δηοίθηϊς Ρθορὶθ οὗ 1,γοία, 

Οὐοπβυῖὶ ποΐρ. 
Μαχέσσατο, Ἐρὶο δηὰ Ιοηΐς ἴοΥ ἐμαχέσατο, 8 βἰῃρ, ϊ 801. ἱπάϊο. τηΐά. 

οὗ μάχομαι, “ἰο ἥσὶμ :)" Ταϊ, μαχέσομαι : 1 80Υ. ἐμαχεσώμην.---Ῥ τοῖα 

μάχη. - 
Δύμεναι, Ἐρίς, Βοτίο, ἀηὰ “3 0] ἴογ δῦναι, Ὁ 8ογ. ἰηΐ, σι, 

ἔανε 18δ. οὗ δύω, ““1ο ἐπἨί6Υ ὑμρ “1 ἐπφαρε ἴηι: ἴαι. δύσω: 2 ρ 
ἔδυν. 

7Ι1νε 189. Εἰσε. Οοηβαὶ δίοννατν οι ὉοΟΪς ἱ., 311, 4. νυ. τος 
Λόχον, Δ6Ο.8. δίῃ. οἵ λόχος, οὐ, ὁ, “" ἀπ απιδιιδομάε.""---Ἐτότῃ λέγω, 

“ὁ 1ο σαιι86 ἰο ἰδ ἀοιον.Ἶ 

Κατέρυκε, ἘΡὶο δηὰ Ιοηΐο ἴῸσ κατήρυκε, 8 βίπρ. ἱπηροτί. ἐπ 
ἀϊς. δοῖ. οὐ κατερύκω, “ἰο ἀείαϊη :᾽" ἴαϊ. ξω.--- Το κατά 

δηά ἐρύκω, “ 9 τεϑέγαϊη.,᾽) δια. 

Βασιληΐδος, πεῃ. βίῃ. οἵ βασιληΐς, δος, ἡ, ἃ ῬΘΟΌΪΑΤ ὅμε. 
ἴλνε 198. ἰμΐῃθ οἵ βασίλειος, ον, “ τοσαὶ,," "" κἰπιρὶν." ---͵τοτα βασιλεύς. 

Ἥμισυ, ἀσουβ. βίη. πθμϊ. οἵἉ ἥμισυς, εἰα, υ, “λαϊ." ἨἩΙΠΘΥ ΤΟΥ 
1.868 ἤμεσυ, νυ] ἃ σροηϊτῖνο, “ἃ μαι, “ἐλε καὶ Γ᾽ τπουσὰν ἴῃ 106 μἱα- 
ταὶ ὯΘ6 Βοιηδίη65 τᾶ Κ65 ἡμίσεις, ἄχο., ἄστορ υυἱῖῃ. (ἢ 6 βυδβίδηιϊνο. 

ΞΘΟΓΠῚΘ ΒΌΡΡΙΥ μέρος ν»ἱτἢ ἥμισυ, Ὀὰὶ ἰξ ἰβ τη οἢ Ὀδιίοῦ ἴο τορατὰ ἰξ δὲ 

ὉΠΟΘ 88 βανὶηρ 106 [ὉΥ66 οὗ ἃ δυὐυδιαπίϊνθ. 
Τέμενος, δοου. βίηρ. οἵ τέμενος, εος, τό, “α μίεος οὗ ἰαπὰ 

ἴανε 194. κέ οὐ πιαγξοά οἵ, αδεὶρηπειὶ αα ἃ ργίσαίε μοδδεεβίον,᾽" υδυδὶ- 
'γ ““ἐποίοβεά οογπ ἰαπά," ὅκα. ; ὨΘΏΘΘ, σΘΠΘΥΑΙΥ,, “ ἀπ ἐπείοσιιτς." ἴπ 
8 ΙΏΟ͵Ὸ Βρθοίαὶ Β6η86, “ἃ μίεεε οΓ ἰανὰ τιατ τὰ ΟἿ ἤγοηι φοπατπθῊ, δὲς, 
απὰ ἀεαϊοαίεὰ ἰο α« φοά."--- Τ το τέμνῳ, " το ἐμέ οὔ". 

Φυταλιῆς, Ερίο δηὰ Ιοηΐς ἴογ φυταλέας, 56. δίηρ. οὗ φυτα» 
ἴανβ 195. λίέα, ας, ἦν“ α νίανιεὰ ρίαοε," “ Ρίαπεαιίον, ἰαπά,," 88 ορρϑηϑὴ 

10 οὐγῃ ἰαπὴ (ἄρουρα).---ΕἼῸ ΠῚ φυτόν, “"' α ρίαηπι," ἄο. , 

ἴχνε 184. 

[μχνὲ 192. 



Ὁ ἢ ΒΟΜΕΒΙΟ ΘΙ Ο5ΞΑΒΎΥ. 

Βοοζ Θ. ]1άπε 195-208. 

᾿Δρούρης, ἘΡὶς δηὰ Ιοηἱσ [ὉΓ ἀρούρας, ξ6ῃ. 5ίηρ. οὗ ἄρουρα, ας, ἧ, 

«ἡ ο ΟΥ̓ αταῦίε ἰαπὰ," “ἐδεεά ἰαπά,᾽" “εοτη ἰαπὰ ; ἀηβυγουίησ ἴο 116 

[ματῖη ἀγῦῖπι. ΑἸ50, ἴῃ σΘΏΘΓΔΙ, {Κ6 γῆ, ““Φτοιιῖ,᾽ ““ 5οἵϊ,᾽" “"ἰατιά.᾽" 

--τοῖ ἀρόω, “ ἐο {1}.᾽ 

Νέμοιτο, 8 5Βίηξ. ΡΓ65. ορί. τηϊά. οὗ νέμω, ““ο ἀραὶ οι," ““ἰο ἀτ8- 

ἐγίδιιίε :᾽ Ταϊ. νεμῶ: 1 80Γ. ἔνειμα. Ιῃ 1Π6 τηϊά}6, ““10 }ο55ε58." 
(Οοηβοϊ ποῖθ.) σοι ῬΙΠΟΑΥ ἀονγηννατὰ 1Π6 δοῖεν 15 δῖ5ο συπᾶ 

ἴῃ ἴμ6 5ἰσηϊβοαδίίοη οὗ 1ἴῃ86 πιϊα 416, “" ἐο μοί ἀ,᾽ ““ἰο Ροδ5ε58." ὙΤΠ6η 

αραΐη, ἃ5 ἴ06 οὐ ΘΓ Οσσυρίθα ἢΪ5. οὐ ἰᾶπα, νγα ἢᾶνθ 1Π6 πη άϊ!θ, 

4150, ἰπ ἘΠ 8 56Πη86 ΟΥ̓“ ἐο ἀισεὶϊ ἔπι,᾽ “ἰο ἡπλανὶι." ὍὙὍΠ8Ὲ βἰσηιβοαϊίοη 
“ἐο {εε" 15. Ἰτητηθαϊδίθν οοπηθοίθα ἢ {πδΐὶ Οὗ ““ἐο ἀιοοὶ! ἐπ," 
5Βῖπ66, ΜΥ1 1} 1ῃ6 ΘΑΥΙΥ Ραβίοσδὶ {γ10685 (νομάδες), ραβίμπιταρε 651 Ὀ}15ῃ 68 

»Ῥοπϑβεβϑδίοη. 

Παρελέξατο, 8 5ἴπδ. 1 8071. ἱπᾶϊ]δ. πιά. οὗ ποραλένιν “10 
ἴθτε 266. »εὶ, ἰαψ δεδίἀδ ΟΥ πεατ :" ἴῃ {Π6 τη] ]6, ““ ἐο ἰαψ οπε΄5 δε 
δεδίαδ ΟΥ πεατ,᾿ ὅχο. ; ἴῃ ΗΟΓΊΘΥ, 50 8}} Ὁ οὗἩ οἸδηἀδβιῖὶπθ ἱπίΘγ ΟΌΓΒΘ. 

᾿-- το παρά ἀπ λέγω, “ ἐο σαιιδε ἰο ἴϊε6 ἀοιστι.᾽" 
᾽Αλήϊον, ἀσουβ. βίησ. πϑαυΐῖ. οὗ ᾽Α7 Ἴζος, α, ον, “ΑἸεῖαη," 1. 

ἔγπΒ δ0}. ἐ.. οὗ νναπιθυίησ. (Οοπβαὶῦ ποῖρ.)---ΕὙΌΤη ἄλη, “ἃ τηαη- 

ἀεγῖηρ." 

᾿Αλᾶτο, Ἐρὶς δπᾶ Ιοπὶο ἴοτ ἠλᾶτο, 8 βίησ. ᾿ἱτηρθσί, ἱπᾶϊο. οὗ 16 ἀ6- 

Ῥοηθηΐ ἀλάομαι, “ ἐο τυαμάεγ." ΓΠΘ ΠΟΙ υ8508] ΡΤΌ56 νϑτὺ 185 πλαν- 

ἄσθαι.----ἘὙΟτΩ ἄλη, “α τσαπαογὶηρ.᾽ 

Κατέδων, ποτῃ. 5Ιησ. ρΡΓ68. ρατί. δοῖ. οὗ κατέδω, “ ἐο ἀευοιιτ," 

“10 σοπϑατη :᾽) αἴ. κατέδομαι : Ῥοτί. κατεδήδοκα, ἀῃα 4150 

κατέδηδα.----ἼοΤὴ κατά πὰ ἔδω, “0 εαἱ.᾽ 

Πάτον, Δ6005. 5Βίηρσ. οἵ πάτος, οὐ, ὃ, ““α ραϊἠ,᾽) ““α παιηὶ.᾽" Ῥτορ- 

ΕΙ͂Υ, ““α δεαίεπ ΟΥ̓ γοάάοπ ραΐ}." ΤΠΘ Τοοῦ ἈΡρΡΘδΥΒ ἰπ {Π6 β'δηβοιυῖῖ 

φαΐ, ““ἴ1ο δὸ :᾽ Ὠ6ΠΟΘ ραέΐα, ΟὟΓ ““Ραΐ}}.᾽ 

Χρυσήνιος, ποιη. 5ἰηρ. ἔδτη. οὗ χρυσήνιος, ον, “ ἐΐδε ροϊάεη- 
τεὶποα,)) “ τοτιἢ τεῖπϑ οὗ ροϊά.᾽"-ΕἼοΙῃ χρυσός ἃπὰ ἡνία, 

[χνῈ 202. 

[χνε 205. 

“γεῖη8.᾽" 

Ἔκτα, 8 5ίησ. οὔθ Ἡοπηθυῖὶς βυποοραϊθα 2 δου. ἰῃάϊο. δοῖ. οὗ κτεί- 

νω, ““ἰο 5[αν :" ἴαϊ. κτενῶ : 1 8071. ἔκτεινα : 2 ΔΟΥ. (ΟΥ̓ ΠΆΤΎῪ [ῸΥΠ}) 

ἔκτανον : ἩΟΙΕΤΙΙΟ 5ύποοραΐθα 2. Δ0Υ. ἔκτᾶν, -ας, -α, Ρίυγ. ἔκτᾶμεν, 

ὅἄχο., απὰ 8. ρὶυγ. ἔκταν ΤῸΤ ἔκτασαν. (Βιίίπιαπη, ἵγτερ. Ῥετῦς, ἢ 

158, εἄ. ΕἸ51}ι.) 
᾿Αριστεύειν, Ῥγ65. ᾿πῆη. δοῖ. οὗ ἀριστεύω, ““ἰο δὲ ἄριστος, ἢ 

“10. δά δεβὲ ΟΥ δγαυεβί,᾽" “10 δὲ σοπϑρίσιοιιδ ΓΤ ταῖον "" 

(αἴ. σω.---ΕἼ πὶ ἄριστος, “ δεδὶ,᾽") ““ὁτανεδί.᾽" 
Ὑπείροχον, ρΡοσῖϊς απὰ Ἰοηῖο ἴς - ὑπέροχον, ἀ6608. 5[η 5. Τη856. οἵ 

[1νε 208. 



ΠΟΜΕΕΙΟ ΟΙΌΒΗΆΚΥ. πο: 

Βοος θΘ. Ϊάπε 209 -293. 

υπείροχος, ον, “ δι ΡΕΥ ΤΟΥ," “ ἀϊϑέϊηριηεαὰ ἀδουε. ᾿--- Ῥτοῖῃ ὑπειρέχω, 
Ροδιίο δηὰ Ιοηὶς ἴοΥ ὑπερέχω. 

Αἰσχυνέμεν, Ἐρὶς, Τοτίο, δηὰ “ ο]ο ἴον αἰσχύνειν, ρτεβ. 

[ηΐ. δοῖ. οἵ αἰσχύνω, “ ἰο ἀϊεφγαςε,᾽" “το ὀτίπφ' δῆαπις Ὡροῖ :" 
ζαϊ. υνῶ.--ῬὍὍοη αἶσχος, “" δῆαπιε,᾽" “ ἀΐσρτασε.᾽" 

Κατέπηξεν, 8 Βἰπρ. 1 Δογ. ἱπάΐο. δοῖ. οὐ καταπήγνυμι, “ ἐο 

ε ἀοιση 1," ἴαϊ. καταπήξω : 1 80Υ. κατέπηξα.--- ΤΟΙ κατά 

πα πήγνυμι, “ἰο 1." 

᾿Ἐρύξας, ποτῃ. 5ἰηξ. τη886. 1 ΔΟΓ. Ρᾶγί. δοῖ. οὔ ἐρύκω, " ἐο 

ἀείαῖπ 1" ἴαϊ. ξω : 1 δογ. ἤρυξα.--τ ΑΚίη ἴο ἐρύω. 

Πόρον, Ἐρὶο ἃηά [οηΐο [ῸΓ ἔπορον, 8 ΡΙΌΓ, 2 8δογ. ἱπάϊσ. δοῖ. 
ἴγοιῃ πόρω. Οὐοηβυ!δ Οἰοσβαγῳ ο ᾿ἴπ0 168, 5. νυ. πόρεν. 

Τυτθόν, ἀοου. Βίησ. πη850. οἵ τυτθός, ὅν ; ἸδῖοτΓ, 8150, ἥ, ὄν, 

κ{ε|6,)) « ὁτπαὶ!,,} “ἐ ψοιηρ." -π ΡΥΟΌΔΌΪΥ ακὶπ 10 τετϑός 

1ανε 209. 

[ἱνῈ 218. 

[χνῈ 217. 

1ινε 218. 

[χνῈ 222. 

τίτθη. 

Κάλλιφ᾽, ἱ. 6.. κάλλιπε, Ερὶο [ῸΓ κατέλιπε, 8 βἰπρ. 2 Δ0Γ. 

ἱπάϊο. δοῖ. οἵ καταλείπω, “ ἐο ἱεαυςε δελϊὶπα :᾽ Γαϊ, ψω : ὦ 80Υ. 
κατέλιπον.---ΕἾΟΠῚ κατά ἀηὰ λείπω. 

Θήθῃσιν, Ἐρῖσ ἀπά Ιοηΐο (ὉΓ Θήδαις, ἀδΐ. ρῥίατ. οὗἩ Θῆδαι, ὧν, αἱ, 

“Τλεὐε5.."") ϑοπΊθ, ἢονγθυθυ, τ ς Θήδησιν, νυν ΠοὺΣ [ῃ6 ϑυδδοτίρι 

ι, ἃπα τοσαγὰ ἰδ 8ἃ8 δὴ δαυθτιῦ. 

Πόρῃ, 8 βίην. 2 80γ. 580]. δοΐ. ἴτοῖῃ πόρω. Οοηδοϊὶ Οἰοαα 
ατν οἢ Ἰἴη6 108, 8. υ. πόρεν. 

᾿Εναιρέμεν, Ἑρίο, Ποτίο, ἀηὰ ΖΞ οΪ᾽ο ΤΥ ἐναέρειν, ᾿γ65. ἰηΐ, 
ἴανε 229. κοι. οἵ ἐναίρω, “ ἴο οἷαγ,» “το Εἰ ν᾽» ἴαϊ. ἐναρῶ : 3 δοῖ 
ἤναρον. Λοοογάϊησ ἴο Βυϊζίτηδπη, η0 σοπηρουπὰ ννἱ1 αἴρω, θυΐ ἀθ6. 

τἰνοὰ ἔγοτη ἔνεροι, ἀκίῃ ἴο ἔναρα, ἐναρίζω, ἀπ 50, ΒίτίΟΕἸΎ, “' ἐσ δεπὰ 
ο ἐδα πείδεν ισοτὶ ἃ." (Τ,εαὶϊ., 5. Ὁ. ἀνήνοθεν, 10.) 

᾿Επαμείψομεν, ΜΊΗ 1ῃ6 Βῃοτγίθηθά τηοοᾶ-ΨΟΥΘ] [0 Υ ἐπαμεὶ 
ξαμα 580. ψωμεν, 1 ΡΙΌΓ. 1 Δ0Υ. 80]. δοῖ. οὗ ἐπαμείδω, "10 ἐπολαηφε :" 
Πιϊ. ψω : 1 δογ. ἐπήμειψα.----ΕἼοπὶ ἐπί ἀπὰ ἀμείΐδω. 

Γνῶσιν, 8. ῬΙΓ. 2 Δ0Γ. 500]. δοΐ. οὗἉ γιγνώσκω, “10 ἄποιο :᾽" [αϊ. γνὼω 
σομαι : φαγί, ἔγνωκα : 2. 801. ἔγνων. ΟὈΠΒ0]δ, 88 τορσαγάβ 1:|}6 τοοί, 

(Ἰοσβατι, Οη. ὈΟΟΚ ἱ., 199. 
Λαδέτην, 8 ἀυδ], 2 δοτ. ἱπάϊσ. δεῖ. οὗ λαμδάνω, “ ἰο φεῖτε," 

ΟΝ 355. φταϑρ." [αἱ. λήψομαι : 2 80. ἔλαδον. Τιϑηρσίποποὰ 

ἤομῃ ἃ τοοῖ ΛΑΒ-. 

Πιστώσαντο, Ἐρὶο πὰ Ιοηΐς [ῸΓ ἐπιστώσαντο, 8 ῬΙΌΓ. 1 8δογ, ἱπάϊο. 
τη. οἵ πιστόω, “ἰο πιακε Καὶ ἢ ζαϊ ΟΥ̓ ἐγιδέιοοτίλψ,᾽" “ἰο εχαοὶ ἃ Ῥίεάψε 
ΟΥ τοατταπι ἴτοτῃ Οη6 :᾽" [ι. ὥσω. [π 188 πιίάα!θ, “ ἐο ψίσε οπὲ αἀποιδ- 
ἐγ ρίεάρες," “το σίοε πιμίιιαὶ ρἰοά ες: ἴὰξ. πιστώσομαε : ἵ 80Υ. ἐπεσ- 
τωσάμην ΡΥΟΠῚ πιστός, “" {αἰ ἢ Γηὶ, “ ᾿σησῃ δ 

[χνῈ 229. 

[ἰνὲ 228. 



8δ90 ΗΌΟΜΕΒΙΟ ΘΙΟΞΒΑΕΒΥ. 

Βοοῖ Θ. 1πὸ 354-245. Ξ 

᾿Εξέλετο, ἘΡὶο δηὰ Ιοπηὶς ἴου ἐξείλετο, 8 βίησ. ῷ 800. ἱπᾶϊδ. 

ἴδε 294. τη 416 οἵ ἐξαερέω, “ἐο ἑαζε ατραν :᾽ [αΐ. ἐξαιρήσω : ῶ' ΔΟΥ. 

τηϊά. ἐξειλόμην. 
᾿Ἄμειθεν, ἘΡ᾿Ο δηὰ Ιοηΐο [ῸΥ ἤμειδεν, 8 βἴπρ. ρου ἱπάᾶϊο. 

δοῖ. οἵ ἀμείδω, “" ἐο ἐποϊαηρε :" ζαϊ. ψω : 1 80Υγ. ἤμειψα.--- 
ΑΚίη ἴο ἀμφέ, 1,δ1ἰπ απιῦ-. (Βιιέέπιατιγι, 1,εαὶϊ., 5. Ὁ. ἕρμα, 3.) 

᾿Εννεαθοίων, σ6ῃ. Ρ]0Γ. πθαΐ. (τευχέων Ὀθίησ πἀπάἀογβίοοα) 

οὗ ἐννεάδοιος, ον, “τοογίΪ, πῖπε οχεη.᾽" ---ΕΥο ἐννέα ἀπὰ 

1κνὲ 235. 

1ΐνὲῈ 336. 

δοῦς. 

Θέον, ἘΡὶςο πὰ Ιοπῖς ἴου ἔθεον, 8 ῬΙ0Υ. ᾿τηρϑυῖ, ἱπάϊ]σ. 86. 
οἵ ϑέω, “ ἐο τι :᾽ ζαΐ. ϑεύσομαι. 
Ἑἐρόμεναι, ΟΠ. Ρ]ΌΓ. {6 Π1. Ργ65. ρασχί. οὗἩ [η6 τηϊὰἀ]θ ἀθ 
Ροηθηΐξ εζρομαι, “0 φιεδέϊοπι αδοιι,᾽) “ἰο ᾿πφωῖτε αδοιιὲ :" 

ξαΐ. εἰρήσομαι. “ΤῊΪΒ γΘΥῸ εἴρομαι ἰ5 ΘΟΠΏΙΠΟΠΙΥ͂ Βαϊ ἰο Ὀ6 Ἐρὶο δηᾶ 

Ιοπῖο [ῸΥ ἔρομαι, Ὀαΐ 11 15 ΤΟΤΕ ΘΟΥΤΘΟοΐ ἴο 68}} εἔἴρομαι ΤΗΘΓΕΙΥ ἃ 60]- 
Ἰαῖθγδὶ ἔοστα οὗἁ ἔρομαι. 

Ἔτας, δου. ῬΙυγ. οὗ ἔτης, ουὅ, ὁ, ““α τεϊαξϊυε.") Οὐοηβαὶξ ποίθ. 

Πόσιας, ἀοουδβ. ΡΤ. οὗ πόσις, ἐος, ὁ, “α λκιιδδαπὰ." Οὗ 
ἴχνε 340. ἜΡΡΥ ΟΣ : σα τατος 

: 5ΕΤΥ͂Θ [Πδΐ {6 σϑηϊῖνθ ἴῃ Αἰεῖο, 4150, 15 πόσιος, ποΐ πόσ 

εως-. ΤῊ ἀαδίϊνθ, πουγθυθσ, ἰ5 πόσει, Ε]ΡΙΟ πόσεϊ : νοῦ. πόσις ΟΥ̓ πόσι. 

ἴῃ ΡΙυΓ. πόσεις. ἘῸΥΓ {Π6 ΘΙΥΓΠΟΙΟΡΥ͂, ΘΟΠ5Ὲ1 αἰ οββατῳ οὴ. ὈΟΟΚ ἰἰ]., 

329. 

11νΝῈ 238. 

1πνε 239. 

Ἔφηπτο, 8 5ἴηρ. ρΙαρθοτί. πάϊς, οὗ ἐφάπτομαι. ΟὈΟΙΏΡΑΤΘ 

Οἰοββατῃ ἡ θ0ῸΪΚ 1Ϊ., 15, 8. Ὁ. ἔφηπται. 

Ξεστῇς, ἘΡΙΟ δηἀ Ιοηΐο ἴῸΓ ξεσταῖς, ἀαἴ. ΡΙυγ. ἔδτη. οὗ ξεστ᾽ 
{πνῈ 9349. ὅς, ἤ, ὄν, “" δοταρεά,᾽" “" δηιοοέλεί,᾽" ““ ροϊἰδἠο4.᾽" --  ΕὙοΙῺ ξέω, 

“ἐἐρ 80ΥαΡ 6," “0 5πιοοῖδ,, “10 γοϊϊ5]ι.᾽" 
Αἰθούσῃσι, Ἐξρὶς ἀπά Ιοπὶο ἔΟΥ αἰθούσαις, Δαΐ. ΡΥ. οὗἉ αἴθουσα, ης, ἡ, 

“ἐᾷ ΘΟΥ̓ΥΊΟΥ,," ““α Ῥογίῖοο." 'ΤῊΘ ἴθυύτη ἰβ ῬΡΥΓΟΡΘΙΥ 8η δά]δοίῖνθ, στοά 
Ὀρίηρ υπἀογβίοοι, δηα σϑίδυβ ἰ0 16 οἰγουτηβίδηοθ οὗὨ 1ῃ:8 ΘΟΥΓ ΟΥ̓ 5 

ΒΌΔΠΥ Ἰοοκίησ θαβϑὲ οὐ Βοιίη, ἴο οαοῃ 1Π6 511η.---ΕἼΟτ αἴθω, “ ἐο 

ρὰὲιρ,," “ἰο ρίοιυ,," ἄο. 
Τετυγμένον, 8665: Βίηρ. Τη850. οὗ τετυγμένος, Ροτί. ρΡαγί. Ρᾶ58. οὗ 

τεύχω, “ἰο σοπϑίχιοὶ :᾽ Ταῖ. ξω : μοί. τέτευχα : ΡῬετῖ. Ρᾶ58. τέτυγμαι. 
Οοιηραγθ Οἰοββατῳ Οη ΌΌΟΚ 1ἱ., 110, 8. συ: τεύχει. 

Ἔνεσαν, Ἐρὶο πὰ Τοηὶς ἴοΥ ἐνῆσαν, 8 ῬΙΌΓ, ἱπηρϑτῆ. ἱπάϊο. 

δοῖ. οἵ ἔνειμι, ““1ο δὲ τη. 
Δεόμημένοι, ποΙῃ. ΡΙΌΓ. τηᾶ56. Ῥαγῖ. Ρῥδσί. Ρ858. οὗ δέμω, 

ἐεὲο δια :᾽ Ῥουῖ, ρᾶββ. δέδμημαι. ὙΠῸ ἔαϊ. δοῖ. δεμῶ, ἀηὰ 
ρουῖ, δοῖ. δέδμηκα, ἄτα ΠΟΥ Τα ἐοαπᾶ.---ΑΚίπ΄ ἴο δέω, ῥαμέο, τοοΐ οἵ 

δόμος, Σιαϊὶη ἀοηιμς, ὅσα 

71νὲ 341]. 

{μὲν 244. 

[χνεῈ 215. 



ΒΟΜΕΕΙΟ ΟἸΡΟΒΒΑΒΥ. 821 

Βοος θ. 1πὸ 346-200. 

ἐνερ Κοιμῶντο, ἘΡία ἀπά Ἰοηὶς ἴὉΓ ἐκοιμῶντο, 8 ρίωτ, ἱηροτί. 
᾿ Ἰϑάϊο. τά. οἵ κοιμάω, Οὐοιηρατθ Οἰσασδαγῳ ου οὶ ἱ,, 476, 

8. Ὁ. κοιμήσαντο. 

Μνηστῇς, Ἐρίο δηὰ Ιοῃπὶο ἴοτ μνησταῖς, ἄδι, ρἱυτ, ἴδτη. οἵ μνηστός, 

ή, ὄν, “τοειἀεὰ." 1 ἰιΘΓΑΙν, “ τορος," “ εουτέεα ;) ἃπᾷ ἤθησθ " τοῦν 

«πὰ τοεἀἀεά." Ιῃ) Ηυχηογ, αἰ ννᾶγβ ἅλοχος μνηστή, “ α τοεἀἀεὰ κιοῖξε." 
- τοι μνάομαι, “ὁ τροο {0 ιρῖζε." 

ἘΡΕ ἘΠ Τέγεοι, ποιη. ρίατ. τηᾶβο. οὐ τέγεος, ον, “ τοοίεά,," “ ἴπ- 
εἰοδεώ."" -- [τοι τέγος, “ἃ τοοί," “ 4 οουετίης.᾽" 

{ἀπὸ Αἰδοέῃς, Ἐρὶς πὰ Ιοπὶς [ῸΓ αἰδοέαις, ἀαὶ. Ρἱυτ, ἔδιη. οἵ 
αἰδοῖος, α, ον ; αἰ50, ος, ον, “" πιοάεδί." Ῥυϊπηεἰν 6 πιοδοίας, 

“τερατάεα τοἰεἦ, ατος ΟΥ̓ τευετελιος,᾽" “ αἰ σιιδί,," " τεπεταδίε." Ιἷῃ Ἠοπιοτ 
δηὰ Ηεσβίοά, βαϊὰ οἿἱῪ οὗ ρϑίβϑοῦβ 858 βυρϑγίοιβ οὐ δἰάθυβϑ, ρεύβσῃβ 

ἀπάθυ ἀἰϊνὶπα ρῥτοϊθοιίοη ; Θβρθοίδιν οἵ 1016 νυ 16 ΟἹ Γηϊδίγοθθ οὗ 1τῃ6 

ἔϊουβα ; ἃπὰ 80, ἰῇ σϑῆθυαὶ, οἵ ψΟπίθη, “ ἀεϑεγυίης τεβρεοὶ,"" “" ἐεἢ- 

εν :" δὐὰ δέρας “ἐδαϑλ[ιεὶ,᾽" “ πιοάεοί."--- Ἔτθτῃ αἰδώς. 

᾿Ηπιόδωρος, Ὠοῃ. δίπρ. ἔδιη. οἵ ἠπιόδωρος, ον, “δαὶ είτεν 

ἴανε 351. βοοίλῖηρ φὶξι5,᾽" “ φοοιλτηρ ὃν φύψι,᾽") “7οπά." --- ἘἜτότη ἧπιος, 
“500, “" φεπεὶε,.᾽" ὅχο.ν δηὰ δῶρον, “α σε ι.᾽" : 

ἄὺ, Ἐρὶς δηὰ [Ιοηὶς ον ἔφυ, 8 βἰῃς, 2. Δ0Γ. ἰηάϊσα. δεῖ. οἱ 

φύω. Οὐομηρᾶτθ Οέοσδατῃ οὐ ὕοοΐ ἰ,, 513, 5. ο. ἐμπεφυυῖα; 
δηὰ σοῃδυϊἐ ποίο, αὐ ἰος. ᾿ 

Τείρουσι, 8. ΡἷυγΓ. ργΘ58. ἱπάϊο. δοῖ. οὔ τεέρω, “ το λαγαες." 

Τιθγαῖ νυ, “ἐο τὸ," “ἰο ταῦ αιοαψ." Ἑουπᾷὰ ΟὨΪΥ ἰῃ ἴδ 

φΓ68. δπὰ ἱπηρθτγί, δοῖῖνθ δηὰ ρᾶββίνθ. 
Δυςώνυμοι, Βοῖη. ΡΙΌΓ. τπῆβο. Οὗ δυςώνυμος, ον, “ δεατὶπρ, απ ἐ]] 

παπις,᾽" “ ἠαίεζαὶ [ο ἄξαγ παηιεᾶ," “ αὐοπεϊπαὐς."--- τοι δύς δὰ ὄνομα. 
Μελιηδέα, Ἐρίο δηὰ ἴοπΐο [ὉΓ μελιηδῆ, δοουϑ. βίης, πι850. 

ἴανε 358. οἴ μελιηδής, ἐς, “ λοπεν-πτοεεί."-- Ῥτοιι μέλι ἀπὰ ἡδύς. 
᾿Ἐνείκω, ἘΡὶς δηὰ [οπὶς [ῸὉΥ ἐνέγκω, 1 5ίηρ. 1 Δ0Γ. 5δυδ). δοΐ, οἱ 

φέρω, ““ἐο ὑτίπρ :᾽ [αἱ. οἴσω: 1 8ΔογΥ. ἥνεγκα, Ἐρίς δπὰ Ιοπίο ἥνεικα. 

Σπείσῃς, 2 δἰπσ, 1 Δ0Υ. βυυδ). δοῖ. οὔ σπένδω, “10 ῬΟΏΤ οὩ 
α ἰἰδαίίονπ :᾽" [αἷ. σπείσω : 1 δΔΟΥ. ἔσπεισα. 

᾿Ονήσεαι, νυ τη 6 βῃοτίθηθα πιοού-γονγοὶ, ΤῸΓ ὀνησήαι, 

ἵμινε 360. πὰ τηῖβ Ἐρὶς δἷμὶ [οαΐς [Ὁ ὀνήσῃ, 2 8:06. 1 ΔΟΥ. 500]. 
πΐ. οὗ ὀνένημε, “ἰο »τοῇί, αἀναπίαρε, κεῖ," ἃπιὰ ἤθῆςθ " ἐο τεήγεϑὰ ." 
ἰπ 16 τί ἀ]6, “ἐσ λασε γγοῇέ, «ἀναπίαρ τ," " ἰο ἐπῦοῳ ἀεὶ," δὰ πϑῦσο 
“0 δὲ τε[τεδιεα 1," ἴαϊ. ὀνήσω : 1 δογ. ὦνησα: πιά άϊδ, ὀνέναμαι : οί. 

ὀνήσομαι : 1 80Γ. ὠνησάμην. --- Δ τοὐυρ! σδιίοι ἕτοπὶ 106 τοοῖ ΟΝ., 

ΜΘ ἀρΡΡΘΆΓ5 ἴῃ {86 ἀθτγίνδιίνθ ἴθη565 δηὰ ΓΟΓΠΊΒ. 

Πῴῃσθα, Ἐρίς, Ποτίο, ἀπὰ “ΡΟ)ὶο [ῸΓ πίῳς, 3 Βίηξ. 3 ΔΟΥ βυδὶ 8" 

1ππε 253. 

[νε 255. 

{1ν 259. 



808 ΗΟΜΈΕΞΒΙΟ ΘΙΟΒΒΑΚΥ. 

Βοοζ Θ. 1ῆπε 960-268. 

οἵ πίνω, ““ἰο ἀγῖπξ :᾽ [αΐϊ. πίομαι, ἀπά, αἴ ΕΥ̓ ΑὙϊβεοι!β, πίουμαι (Το πά, 

᾿πὐδοϑάᾶ, ἃ5 ΘΑΥΚ 885 ΧΘΠΟΡΠΟΠ): 2 8ΔΟΥ. ἔπιον. ΟἿΠΘΥ ἰθῆβ85 816 

(ογτηθα ἔτγοπη ἃ τοοῦ ΠΟ-: 885, ρϑγί, πέπωκα: ρεγῖ. ρᾶ58. πέπομαε: 

1 ΔΟΓ. ρᾶ58. ἐπόθην, ἄασ. ἨΟΙΠΘΥ 0568 8}} {Π6 δον ἰθῆβ65 δχοθρὶ 

1Π6 ρογίδοϊ ; Ὀὰϊ οὗ Ἐῃη6 ραββϑῖυβ, ΟὨῪΥ͂ ἴη6 ργϑβθηὶ δπὰ ᾿ηραοσίδος. 

Κεκμηῶτι, ἘΡὶο 5Βγηοορδῖθα {ΌΥΠῚ ΤῸΓ κεκμηκότε, ἀαῖ. Ξῖησ. 

Ρασγί. ραγί. δοΐ. οἵ κάμνω, "ἐο τὐογῖς οπε5 βδεὶ  ἰσεατῳ,᾽" “10 

δεσοπιὲ επ]ιαιιειεα,᾿ ὅχα. : ζαϊ. καμοῦμαι : Ροτί. κέκμηκα, ΜνἘΪΟἢ ΗΟΙΓΊΘΥ 
ΤΩΟΒΕΙΥ͂ 0565 ἴῃ 1ῃ6 Ερὶδς βυποοραΐῖθα ραγέϊοῖρ!8 κεκμηώς, κεκμηῶτι, 

κεκμηῶτα, Ὀυΐ 4180 Δ06 8. Ρ]ΌΓ. κεκμηύτας. ---- ΤΙΘΠσΊ Ποποα τοι ἃ 

τοοῦ ΚΑΜ-, ΨῃΪΘὮ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴῃ 1η6 ΟἸΠΘΓ 6 η568. 

᾿Δέξει, 8. βίησ. ΡΓ65. ἰη4. δοῖ. οὗ ἀέξω, Ιοπῖος ἃηᾶ ρΡοβίϊο 01 αὔξω, 

αὐξάνω (Ἰ,αἰϊη αἰἰσεο)ὴ. ὕοα Ὀγ 16 οἱὰ ροδῖβ ΟηἹΥ ἰπ 1Π6 ργεβεπῖ 

8πηὰ ἱπηρογίθοϊ : Ἰαΐθυ ροθῖβ, ΠΟΥΓΘ ΟῚ (45 ἴῃο56 οὗ 1ῃ6 ΑΠίΠΟ]ΟΡΥ), 

Τογηθὰ ἃ ἔυΐυγα ἀεξήσω, ἀηὰ 1 8ΔΣ0Γ. ἠέξησα, ““ἰο ἵπογεαδε," “ἐρ 

δἰγεηισίλεν," “1ο ἐπίαγρε," ὅτε. 

Ἔτῃσιν, Ἐρῖο ἀῃπὰ Ιοηΐςο ΤῸΣ ἔταις. Οοηβαὶὶ Οσίοςβατῳ οἢ 

11π6 239. 

ἼἌΛειρε, ῷ βίην. Ργ65. ἱπρ6Υ. δοῖ. οὗ ἀεέρω, Ἰοηΐς δηᾶ ροσίϊς 
ἴοΥ 1086 Ατίϊς αἴρω, “ ἐο ταῖδε :" [αἴ. ἀερῶ, σοηίγαοϊαα ἀρῶ : 

1 801. ἤειρα : 1 8Δ0Γ. 500]. ἀέρσῃ : 1 800. τηϊά. ἠειράμην, ἠράμην, ἀρά- 
μην. ΤΊ ΟΥΠΟΥ πιοοᾶβ ΓΘ υϑ0δ }Ἐ}  ἴτοπὶ ῷ 8ΟΥ. ἄρεσθαι : 1 ΔΟΥ. 
Ρᾶ58. ἠέρθην, ὅτα. 

᾿Απογυιώσῃς, Ὧ Βἴηδ. 1 ΔΟΥ. 500]. δοΐ. οὗ ἀπογυιόω, " ο επ- 
ἴαπε 3066. εγθαίε," ““ἰο επ[εεδιε.") ῬΓΙΟΡΘΙ͂Υ͂, “ὁ ἑακε ἔτοπι οπὲ (ἦε 
ῬΤΌΡΕΥ τι86 οὗ ἢιῖδ ἰἰηιδ5.᾽--- ΕἼότα ἀπό, ἃπὰ γυῖον, ““α ἰἰπιδ.᾽" 

Λάθωμαι, 1 5ἴηρ. 2 Δ01. 500]. πηϊὰ. οὗ λανθάνω, “ἐο ἐδοαρε ποίϊοε," 
ἄχο. : ἴῃ 1Π6 τηϊάά]8, ““ἰο ἐογρεὶ :᾽" ἴαϊ. λήσω: Ὦ δἃογ. δοΐ. ἔλαθον : 

Ὁ Δ0Υ. τηϊά. ἐλαθόμην.----1 Θηρία ποα ἔγομη ἃ τοοῦ ΔΑΘ-, ϊοἢ ἀρ- 

ῬΑ ἴῃ 1ῃ6 2 ΔΟΓ.; 8η6 4150 ἰπ 1ῃ68 1,δἱϊπη ἰαέεο. 
᾿Ανέπτοισιν, ἘΡρὶς πὰ Ιοηΐὶο ἴῸσ ἀνέπτοις, ἀδΐ. ΡΙαΓΤ. ἔδιη. 

ἴπνε 366. οὗ ἄνιπτος, ον, “τππισαδἠεα.᾽" --- ἙΊΟτα ἀ, ρτῖο., πὰ νίπτω, 

“0 ισαϑἢ.᾽" 

ΓΛζομαι, 1 5ίησ. Ῥγ65. ἱπᾶϊο. οὐ 1η6 τηϊὰά]6 ἀθροηθηὶ 

ἅζομαι, ““1ο ἀγεα." ΟὐΟτΏραΓΘ Θίοσβαγῳ οα ὈΘΟΚ ἷν., 487, 

8. υ. ἀζομένη. 

Αύθρῳ, ἅαϊ. 5ἰηρσ. οὗ λύθρον τό, οΥ λύθρος, ου, ὁ, “ἷ ΠΝ Ἑ 

ΤΙΝε σῦθον, ἀεΠΙεπιεηί,"" ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ οἵ Ὀ]Ϊοοά. ἨΗοΙΊΘΙ 0568 ΟΠΙΥ 111|6 
ἀαῖϊνοθ, 5ὸ παῖ {ῃ6 ποιηϊπαῖῖνθ γοτηαῖηβ ὑποοτίαϊη. ὙὕΠθη ἐμ ποτ 

βίαπαβ δοῃμθ ἴῃ ἨΟΊΘΥ, ἴξ 18 δχρίαἰπθὰ 85 δίοοιὶ βίγεαταῖηρ ἴγοοι 
ισομτι 5, σότε; Ὀὰϊ ΠΏΘη σουρὶ θὰ στ αἷμα, ἔπ τοίδγθποθ {ῃ6η ἰβ το 

1κνε 261. 

7{1νὲ 262. 

Τὰν 904. 

πη 2607. 



Ὄνου νου» 

ἨΟΜΕΕΒΙΟ ΟΙΙΟΒβαδυ. -».1]} 

Βοος θΘ. [πὸ 2068--289, 
διοοά ἃπὰ ἀμμὲ ἥγοπι δαί. ΤῊΘ τηθάϊοαὶ νυυτίιθιβ, ἃ5 Ηὶμροογαῖο, 
086 ἰζ (ὉΥ ᾿ηραγΘ Ὀ]οοὰ ; δηὰ ἘΘρ]ογίοη 5 ΠΊΡῚΥ (τ ἀκοί.--- ΑΚίη τὸ 
λύμη. 

Πεπαλαγμένον, ἈΘΟΙ15. Βἰηρ. Πη8586. ΡΘΥΓ, ρᾶτί. ΡΆ85. οὔ παλάσσω, 
“00 δίαῖη,᾽" “10 δεαρτινικίς :᾽" Ταϊ. ξω : μοτῇ, μ4858. πεπάλαγμαι.---- ΕΤοΙ 
πάλλω, “" 10 δἠιακε,," [ὉΥ ἃ τῃϊηρ 18 Βργίηκιθὰ ΟΥ̓ βοδίιθγθὰ ὈῪ βιιακίης 

ῸΓ 5 ηρίηρ ἰδ δθοι. 

Ἐὐχετάασθαι, Ἐρὶς ἸΘηρσεμθηθὰ (ὈΥΠὶ [ῸΓ εὐχετῶσθαι, ρτ685. ἰηΐ. οἵ 
186 πιά ἀ]6 ἀδροηθηΐὶ εὐχετάομαι, φοθίϊο [ῸΓ εὔχομαι, "10 »γαν ἴο." 

ΟἿἿΙΥ ΤΟυπά ἴῃ 1Π6 ργοβθηΐ δηὰ ἱτηροσίθοϊς. 

Θυέεσσιν, Ἐρίο ἀπὰ Ιοηἰς [ὉΓ ϑύεσιν, ἀαϊ. ΡΙυτ, οὐ  ϑύος, 
ἴλνε 570. εος, τό, “απ οἤετῖη οὕ ἵπεεπϑβε.᾽"" (Οὐοηβυϊὶ ποίθ.)--- τότ 

ϑύω, “ἰο οὔετ τι." 

᾿Αολλίσσασα, ποτ. δησ. ἴδῃ. 1 8Δ0Γ. ρατί. δοΐ. οὗ ἀολλέζω, “ ἰο 
φαίλεγ ἰορείον,," “ ἰο σοηύεπε :" αἱ. σω.---Ετοπι ἀολλής, “ αἰ ἐορεἰλετ," 
“ἐ ἴῃ οτοισάς,᾽ ὅζα.---- ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἔτοπι ἀ, σορμίαἐῖοε, ἃπὰ εἷλα, ἐόλημαι, " ἰο 

οτοιοά ἑἰοσείλεν,᾽" ἄχο. 

Καλέσσω, Ἐρὶο ἀπά Ιοηὶς ἴῸΓ καλέσω, 1 5Β'πς. 1 Δ0Γ. 508]. 
ἴχινε 380. δοῖ. οἵ καλέω, “"ἰο οσαἰϊ,᾽" ““ἰο διειπαπιοτι,," ἄχο. : [ὰξ. καλέσῳ : 

ι 8ογ. ἐκάλεσα, ἄχεα. , 

᾿Ατέρπου, 56ῃ. βίη. ἴδπι. οὗ ἄτερπος, ον, “ )οψίε55."" - τοῖα 
πὲ. 5385... .--- β ἀ, »τῖο., ἀμ τέρπω. 

᾿Οἰζύος, σ6ῃ. βίης. οὗ ὀϊζύς, ὕος, ἦ, “ ϑογγοιο,)" “τοῦς, “"" ἀἰπίτεςς ;᾽" 

ἴῃ Ατεῖς, οἰζύς, ἃ5 ἃ ἀἰ5Β5}1140]6.--- ΕὙοτα οὗ, 18:68 ΟΥΥ οὗ ψ06. 

᾿Εκλελάθεσθαι, Ἐρὶς τοἀυρ]!οαῖοὰ ἰὌγπι οὗ {86 2 δου. ἰηΐ. τοϊὰ, οὗ 

ἐκλανθάνω, “ἰο φιῖίε. οτρειῖ,,) “10 οτφεῖ εγεγεὶψ :" ἴοϊ. ἐκλήσω: 
2 ἃογ. ἐξέλαθον, νὶι ἢ Ἐρὶο γοαυρὶϊοαίίοη, ἐξελέλαθον : 2. 80γ. πιὰ. 

ἐξελαθόμην, ν᾽ ἘΡὶο τϑαυρ!οατίοη, ἐξελελαθόμην. --- Ετοῦν ἐκ ὅπὰ 

λανθάνω. ἢ 

Μολοῦσα, ποπῃ. 5ίηρ. ἴδῃ. 2 δού. ρατί. δεῖ. αϑϑίρποᾷ ἴἰὸ 
ἴκνε 386. ἔμολον, “1 ιυεη!." Νὸο ρῥτδϑβθηΐὶ μολέω οσουτβ, Θχοθρί ἰπ 

ΨΘΙΥ ἰαΐθ δηὰ ὑδὰ δυϊμογῖιῖθβ. Οὐιηρασ Θίοσσαγῳ οὐ ὕοῸΚ ἱν., 11, 

8. Ὁ. παρμέμδλωκε. 

᾿Αόλλισαν, Ἐρὶα δηὰ Ιοηΐς ἴογ ἠόλλισαν, 8 ΡΙΌΓ. 1 8οΓ. ἰἢ- 

ἴλνε 387. ἃἰς. αοῖ. οὔ ἀολλίζω, “1ο φαίλεγ ἰορείλετ," “(0 ξοηθέπε"Ν 
Οὐπιράγα Οἰοσϑατῃ οἢ ᾿ἰπ6 270, 5. υ. ἀολλίσσασα. 

Κατεθήσετος Οὐοπϑι!δ Οἰοσδατῳ οὐ ὈΟΟΚ ἱ., 428, «. νυ. 
ἀπεῦδήσετο. 

Παμποίκιλοι, ποιη. ῥ]αγ. τη880. οὗ  παμποέκιλος, ον, “ αἰΐο 
ἴλνε 389. νατίεραίεά."--- ΕἸοΠῚ πᾶς, πᾶς, πᾶν, δηιὰ ποικίλος, " ναγὶθ 

φαΐξά." 

Τανε 288. 

4Α 



590 ΠΒΟΜΜΕΙΟ ΘΟΙΟΒΒΑΒΥ. 

Βοος Θ. 1ῖπὸ 390-901. 

Σιδονίων, σθ6ῃ. Ρ]0Γ. ἔδιη. οὐ Σεδόνιος, ἡ, ον, “ διάοπιαη,ἢ 

ΕΙΑᾺΝ ἀϑθ, πὰ Αὐμα ἘΡΒῆρ. περᾷ Δοπίο ἔργ Σιδώμερος α,αν.--- Ετητα Σεῤών, 
«Δι, άοη.᾽" 

Σιδονίηθεν, ἘΡίο δηᾷ Ιοῃΐς ἴῸΓ Σιδωνέηθεν, Δάν., “[Ποπὶ 
ἴαχανε 291. 

ϑἑάοη.᾽""--- ΕΥοῖὴ Σιεδών, “ ϑίάοπ.᾽" 

᾿Ἐπιπλώς, ποη]. 5βίησ. τηᾶ856. Ερὶο δηᾷὰ Ἰοηΐϊο ῷ 80 Υ. μαζί. δοῖ. οἱ 

ἐπιπλώω, “"ἰο δαϊϊ οὐεγ᾽" (ἴοτ ἐπιπλέω) : ζαΐ. ὥσω : ροτί. ἐπεπέπλωκα: 

1 8δ0ΓΙ. ἐπέπλωσα: Ὁ ΔΟΥ. ἐπέπλων, ὡς, ὦ: ρᾶτΐ. ἐπιπλώς, θη. ἐπι- 

πλῶντος. (Βιιμίπιαηπ, [τγερ. Ῥεγὺδ, Ρ. 21, εὐ. Ἐἰ5}ι1.})---- ΕΥοΙὴ ἐπέ ἀπ 

πλώω, Ἐρὶο ἀπ Ιοηϊς [ῸΥ πλέω, “ἐο ξαϊ.᾽" 

Εὐπατέρειαν, δοουβ. βίπρ. οὗ εὐπατέρεια, ας, ἡ, “ οὗ {ἰ{ιι5- 

ἴμνε 395. ἐγίοιι5 δίχα," “ἀαιρίεῦ οἤΓ α ποὺίε δῖγε." --- Ἑτοῖῃ εὖ πὰ 
πατήρ. 

Ποικίλμασιν, ἀαΐῖ. ρῥΙαγ. οὗ ποίκιλμα, οτας, τό, “ νηατἱεσαἰεὰ 
11πῈ 394 ἐαϑ των με ἘΠ Ὸ9 κε 

τ σοτῖ,," “ἃ νυατὶεραίεά ἤφσιτε," “τῖοὶ απὰ ναγὶεραιεά  ἐπι- 

ὑγοϊάετῳ.".--- ΕὙότη. ποικίλλω, "ἰο νατιεραίε,᾽" “ἰο επιῤτοίάετ," ἄχ. 
᾿Απέλαμπεν, 9. βίησ. ᾿τηροσί. ἱπάϊο. δοῖ. οὔ ἀπολάμπω, “ ἐο 
οἰλδίοη,᾽ “10 δἠῖπε {οτίδ οὴ 1Π86 νἱδϑν: :ἢ [αῖ. Ψψω: 1 δΔοΓ. 

ἀπέλαμψα.----ΕἼἸοΙῚ ἀπό ἃπὰ λάμπω. 
Νείατος, ΠΟΙ. 5[η 6. Ιη850. οὗ νείατος, ἡ, ον, ἘΡΙΟ δηᾷ Ιοηϊς [ῸΓ γε- 

άτος, η, ον, “ἰἠκ ἰαδί,᾽" “" Ἰοισεδὲ,,) ““ὠπάετπιοδί." ΑΔ Κἰπά οὗἉὨ ᾿σγθρυ]ατ 

ΒΌΡΘΥ] αν 6 ἔγοπὴ νέος, ΚΘ μέσατος, ἴτοτη μέσος. ἶ 

Μετεσσεύοντο, 8. ῬΙΌΓ. ᾿τηροτγί. ἱπάϊς. οὗὁὨ 1ῃ6. τη 4416. ἀδρυ- 

πεηΐ μετασεύομαι, “ἰο ἤμιῦτῳ αἰοηρ τοἱϊ]ι."".-- ΕἸοΙη μετά ἀπά 
σεύω, »Υἱτἢ τορατὰ (0 νΒ οἢ 1αβὲ σοηραγθ Οἰοβϑαγῳ ὁπ ὈΟΟΚ []., 90, 
8. Ὁ. σεύωνται. 

Ὥξξε, Ερὶο ἴῸΥ ᾧξε, 8. 5ἰηρσ, 1 δού. ἰηάϊο. δοῖ. οἵ. οἔγνυμι, 

“0 ορέπ :Ἶ" Ταΐ. οἴξω: 1 80γ. ᾧξα, Ὀυΐ 1ῃ6 Ερὶς νυυθυβ 

ὩΒΌΔΠΠΥ ἀἰν 6 1η6 αΙρΡΒῃοησ ἰπ 1Π6 δυρτηθπῖθα [ΌΤΙΏΒ, ἃ5 ἴῃ {Π6 ΡΓ685- 

δηΐ ἰπβΐαποθ. Τὴ σοτηρουπὰ ἀνοίγω, ἀνοίγνυμι, 15. πη ἢ ΤΏΟΤΘ ἔτθ- 
συθηΐ ἐπᾶπ [Π6 5΄τρ]6 οἔγνυμι.---Ἰ Φησί αηρ 1τῸπὰ {Π6 ταδὶ οἔγω. 

Κισσηΐς, ποπι. βίησ. οὗ Κισσηΐς, δος, ἡ, “ ἀαιιρλίεν οὗ Οτ- 

ἴανε 399. δειι8. ΘΑ ἔδιηδὶθ ρδίσοηντηϊο δρρ! θα ἴο ΤἬθαπο, 1Π6 

ΡΓ βίθββ οὗ Μίποτνα ἴῃ Ττου. (Οοόπβαὶν ποίβ.)---ΕὙπῚ Κισσεύς, ἕως, 

Ιοηΐο ἦος, ὁ, “Οἰδδειι5,,") ἃ ΤὨτδοίδη ΡΥ ΠΟ. 
Ἱέρειαν, σου. δίησ. οὗ ἱέρεια, ας, ἧ, “α »γιεδίε55." .ΑἉἊἕ 

ΤῊΚΕ τον: [γηἰηῖη6 ἔτοπὶ ἱερεύς. 1ΐ ΟΟΟῸΪΒ ποΐ ΟΠΙΥ ἴῃ ΗομΠΊΟΥ, θὰϊ 
150 ἴῃ 1Π6 Αἴτῖς υυυϊίθυβ, Θβρθοῖα!ν μ8 ἱγασθάϊαηβ, το ΠκΚανσίβα 

56 106 [Ὀτίη ἑερέα. 

Ὀλολυγῇ, ἀαΐ. 5πἴησ. οὗ ὀλολυγή, ἧς, ἡ, “ απῳ ἰοιιά εὐγίπρσ,Ν 

ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ οὗ ννογηθη ἱπνοκίηρ ἃ ἀδὶίγ. Τὴ βϑπβθν οὗ 

[λνε 295. 

Ι1χνὲ 296.. 

1χνῈ 2398. 

ἴχνε 801. 
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Βοος θΘ. 1άπεὸὶ 805-923, 
Ἀσιοϊζισ, ᾿κ6 θ6 [δέῃ ακὐἰμέαένα, ἰ8 ΤάγΘ ; ἱπάθϑὰ, ἰῃ Ἐπτὶρίφον 
(Μεὰ., 1116) ἴδ 18 ΘΧΡΥΘΘΒΙΥ ὀρροβϑθὰ (0 ἃ τραϊέης ΟΥΥ. ---- Ετοίῃ 

ὀλολύζω. 

᾿Ερυσίπτολ:, γος. Βιῃς. ἴδπι. οἵ ἐρυσίπτολις, " Ῥγοίεείϊηᾳ ἃ 

δίαίε ΟΥ οἱ." -Ἔτοπι ἐρύομαι ἃπὰ πόλες. 

Τα τὰ ΓΑξον, Ὁ 5Βίπρ. 1. 80. ἰτῆρθυ. δοῖ. οἵ ἄγνυμε, “10 ὅτεαξ :" 
τ ὅαῖ, ἄξω : 1 δοζΓ. ἕαξα, Ἐρὶο ἦξα, ΗἩοτηθτὶς ματι οίρ!ο ἄξας: 

Ροτί. ἔᾶγα. 

1πνε 305. 

Πρηνέα, Ἐρὶο ἀπά Ιοηΐο ἴὉΓ πρηνῆ, όσα. βίη, οὐ πρηνής, 

ἐς, “ ἀεαάίοησ," Ῥτοπε." Οὐοπιρατγθ Οἰοαδατῳ οὐ Ὀοοκ ἰΐ,, 
414, 5. υ. πρηνές. 

Ἱερεύσομεν, νεἱϊῃ 16 Βῃογίθπϑα τηοοά-νοννεἱ, [ὉΥ ἱερεύσω» 
μεν, 1 ρίυτ. 1 80Γ. 500). δοῖ. οἵ ἑερεύω, " ἐο βαετίβεε," ὅκα. 

᾽᾿Ανένευε, 8. βίης. ἱπηιροτί. ἱπάϊο. δοῖ. σΥ ἀνανεύω ; 5ιτΓΥ, 

ἴκνε 811. ὦ 1ρ (ἄγοιο τε ἀεαὰὶ δαεὶ," ἴῃ τοκθ οἵ ἀθηίδὶ, ννηϊοῖν νγα ὃὰ- 
ΡΓ658 ὈΥ̓͂ δλακτηρ ἐλε ἀεαὰ ; ορροβϑὰ ἴο κατανεύω ; ἴΘΠΟΘ “10 τείαδε," 

“εἰ ο ἀεηψ." --- τοι ἀνά δηὰ νεύω. ; 
ἜἜτευξε, 8 Βίησ. 1 δογ. ἱπάϊο. δοΐ. οἵ τεύχω, “ ἐο ὀμεϊα,," “ (ὸ 

ἴπνε 814. εοποίγιεί τ᾿ Γαΐ. ξω : 1 8ογ. ἔτευξα. Οοπηρᾶτα Οἰοσσατῳ θα 
Ὀοοῖκ ἱ., 110, 5. υ. τεύχει. 

ὙΤέκτονες, ποτῃ. ΡΙυγ. οὗ τέκτων, ονος, ὁ, “ἂπῳ τρογζεν ἵπ 

ἵμνε 815. φορά," Θβρθοίδ!!ν “ α ξαγρεπίεγ, 7οίπεσ, δαμιϊάετ" ἴῃ τὰ 
Ργαβθηΐ ἱπβίαποθ οϊπθὰ υντῃ ἄνδρες, ἃπὰ μανίην, {πϑτοίογθ, ἃ Κὶπὰ 
οἵ δἀ͵δοῖῖναὶ ἔοτοθ, " τσογάπιεη.᾽"--- τοῦ τέκτω, 2 ΔΓ. ἰηΐ, τεκεῖν. 

νδεκάπηχυ, δ6οι5. Ββίησ. προαΐ. οἵ ἐνδεκάπηχυς, ν, 665. 

ἱμκε 319. ος, “ δἰδυεπὶ ομϑὶία ἰοης."--- τοι ἕνδεκα ἀπὰ πῆχυς, "ἃ 
εἰδῖϊ.) ᾿ 

[νε 307. 

[᾿νε 309. 

Πόρκης, ἩοΙη. βίην. οἵ πόρκης, οὐ, ὁ, “α τίηρ," “ἃ λοορ," 

[πινῈ 350. βρθοίδ!ν οἵ σοὶ, υρμῖοῖι ραββοά τουπὰ 16 ρίδοθ ψῆβθτο 
τῆ6 ἴτοπ μοδᾷ οἵ ἃ ΒρΡΘδΥ νγᾶβ δβίθπαὰ ἴἰο 1:6 βιδῆ. ᾿ 

Ἕποντα, δου. 5ίησ. ῬΓ6Β. ρατί. δοῖ. οὗ {ῃ6 οἱὰ νοτῦ ἔπω, 
ἴλνε 321. νι 20 δὲ αϑοιι οΥ εσίμαι,"" “ ἐο ὃς ὀπιδῃ αδομί,᾽" ὅκο. : ἴαϊ. ἔψω : 
5. 800. ἔσπον (ποῖ ἕσπον): ἰηΐ. σπεῖν : ρατί. σπών. ΤῊΘ 8οιὶνθ οἵ τι 
νοι ὑθϊοηρβ 5016} ἴο 18 οἰὰ ΡοΘίγΥ, ΟἹἹΚ 8οπὶθ οοτηρουπδβ ὕᾶν- 

ἰπς Θβίδ!ἰβμθὰ τῃ 6 πΊΒ6Ι ν 68 ἵπ ργοβθ. Τὴθ πιίάά]θ, ἕπομαι, " ἐο ζοΐ- 
ἰοιυ,)" 15 ὙΘΥῪ ἔγδηυθηξ ἴῃ ῬΥΊΟΒΘ. 

᾿Αφόωντα, Ἐρὶς ἰδησίῃμοποὰ ἕοττη ἴοι ἀφῶντα, δοοῦβ. βίῃφ. . 
ἴχνε 822. Ρτεβ. ρατγί. δοῖ. οἵ ἀφάω, “το ἀαπάϊε, {εεῖ, εχαπεῖπε 1" Καὶ 

ἥσω.---ΑΚίη ἴο ἅπτω. 

Δμωῇσι, Ἑρία πὰ Ιοπὶο (Ὸγ ὁμωαῖς, ἀδῖ. ρίωτ. οὗ διωή, ἧς, 

ἵανε 823. ὅς ς τὶς ]γ, “ σὴ ἐλαί ἐν ἐαπιρὰ οΥ ἐπαίανεά," ἃπὰ φ0 “4 ἤε- 



889 ΠΒΟΜΕΠΗΙΟ Θ᾽ Ο5ΒΑΕΥ. 

Βοοῖ;  Θ.(0. 71ιἴπε 826--339. 

πιαῖε δίανε (Δ ΚΘῚ ἴῃ νγᾶτ." ΗδπΠ66, ἴῃ σεΈΠΕΙΑΙὶ, “α ζεπιαὶε βίανε αἴ' 

ἐεπάαπί." ΟΥ̓ Πδαυθηΐ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ ἴῃ ΗΟΠΊΘΥΙ, ΠΟ ΟΠ]Υ͂ Π85 ἔῃ 

ΡΙΌΓΑΙ, ἀπὰ {Παΐ ὈΒΌΔΙΥ Ἰοϊπαὰ ν ἢ γυναῖκες.--- ΤΟΙ δαμάω, “16 

διιδάκιε.᾽" 

Ἔνθεο, ἘΡΙσ δηᾶ Ιοῃΐο ΤΟΥ ἐνέθου, ἃ Ξἰησ. 2. 80Υ. ἱπάϊδ. 

τη. οἵ ἐντέθημι. 
Φθινύσουσι, 8 ΙΓ. ΡΓ68. ᾿παϊο. δοῖ. οὗ φθινύθω, “ἰο ρετι5}.,᾽ 

ὐύοα ὐὐν ΤΡ αισαγ." Ῥοθρίῖο ἔοστῃ ΤΟΥ φθένω, ἰῃ 8 ΤΟΥ͂Θ υ508] 
ΡΓαβθηΐ ῸΓ φθίω, ““ἐο γετίδἢ,᾽) ἄτα. 

᾿Αμφιδέδηε, 8 ϑἴηρσ. 2 ΡοΓΓ. ἱπάϊ6. δοῖ. οὗἉ ἀμφιδαίω, “ ἐο Πρ ἠϊ 

ἹΡΟΥ͂ ἀϊπαϊε ατοιηιά.᾽" Τη 1ῃ6 ρεγίδοϊ δηά ρ!υροσίδοίξ, “ 20 

δωτη ΟΥ̓ δἶαξε ατοιιπά.᾽"---ΕἼΟΠῚ ἀμφί ἀπὰ δαίω. 

Μεθιέντα, ἀοου5. βίηρσ. ῥγθ8. ρατί. δεῖ. οὗ μεθίημι, “τὸ 

τεῖα“.᾽" 

Ξ Ἄνα, (ῃ6 ργοροβί(οῃ ἀνά, νυ θη ἢ ΔΠΑΒΙΤΟΡΠΘ, 10] 

ἵανε 881. ᾿ἀνάστηθι, κω," ““ατἴδε." ὕδυδ!ν ἀλλ᾽ ἄνα. Τη 1ῃ8 515- 

πἰβοδίϊοη οὗ [Π6 ργθροβιτίοη, {Π6 1αϑὲ 5υ}18 016 15 ΠΘΥ͂ΘῚ δ ἀθᾷ. Τὴ6 

δροσοραῖθα ἄν᾽ 18 δἰ νναΥβ ΤῸΥ ἀνέστη. ἢ 

Θέρηται, 8 5ἴησ. ΡΥ65. 500]. ρΡα55. οὗ ϑέρω, “ἐο ᾿τσατηι, πεαὶ, διγη.," 

ἨΟΙΊΘΥ 0565 ἴΠ6 Ρδ55ῖγ 6 ΟὔἹΥ, ἹΠ ἢ ἃ ἔπΐυγα τηϊά 16, ϑέρσομαι: ἢ 

8ΟΥ. ἐθέρην : 500]. ϑερέω ἴογΥ ϑέρω. Ἠδηςθ ϑέρος, ϑερίζω, ϑέρμω, 
ϑερμός, ἕο. Α5 ϑ νγὰβ οἰιδηραά, ἴῃ 3 01]16 δπὰ Ποτῖς, ἱπῖο φ, 1ΐ 15 

Ρἰαἰπ {παΐ το 115 Τάτ ν θεϊοησ 1ῃ6 1,1 ἤέγθεο ἃπα ψεὐτὶδ ; ῬΡΥΟΌΔΟΙΥ, 

ἴοο, ἐόντε, νεἸτῊ 1ῃ6 ἘΠ σ 5} ἀτῳ, Οθγγηδῃ ἀόγτεη, ἀοττεη, ὅζο. 
Νεμέσσι, Ἐφὶς ἃπὰ Ιοπὶς ῸΓ νεμέσι, ἀαΐ. Βίησ. οὗ νέμεσις, 

11νῈ 395. ΔῸΣ Σ Ξ : 
εως, ἡ ; ἴμ [6 ἀαῖίνο, νεμέσεϊ, σοη γαοίθα νεμέσει, ἴΟΥ ὙΠ] Οἢ 

1Π6 Ἰοῃΐαπβ μάν σϑῆ. νεμέσιος, ἀαΐ. νεμέσιι, σΟΠΊΓ. νεμέσζ, “ἐπάϊρ- 
παίϊοτι." ΟὈΟΙΏΡΑΥΘ Οἰοοδατῳ οἡ ὈΟΟΙ 1Ϊ., 223, 5. τυ. νεμέσσηθεν. 

Ἤμην, 1 5ἴησ. ᾿τηροσῆ. ᾿πάϊο. οὗ ἦμαι, “1 5ἱἐ.") Οσπβαϊὶ 

ἴκνε “90. Οἰοδδατῃ οα ὈΟΟΚ ἱ., 512, 5. υ. ἧστο. : 

“Αχεῖ, Ἐρὶς δηὰ Ιοηὶς ἔοσ ἄχει, αἱ βίησ. οὔ ἄχος, εος, τό, “στε, 

ἄς. Οὐοπίρᾶτθ Οἰοββατῃ οἡ ὕοοΪς ἱ., 103, 5. υ. ἀχνύμενος. 
Προτραπέσθαι, Ὦ ἀογ. ἰηΐ. Γτη]ὰ. οὗ προτρέπω, “ἐο γταῖζε ΔΠΟΙΉΘΥ ἐμτη 

Ἰοιρατά : ἴῃ 106 τη 16, ““ἐο ἐιγη οπεβ 561] ἑοισατά,") ὅτε. : “ξ προ 
τρέψομαι : ῷ Δ0Υ. προετραπόμην.--- ἘΛΟΤὴ πρό δἀῃὰ τρέπω. 

“Ὥρμησε, 8 5ίηρσ. 1 Δ0Υ. ἱπᾶϊ]6. δοῖ. οὗ ὁρμάω, “ἐο πγρὲ οπ,᾽" 

ἄς. [1η {π6 τηϊάα]6, “ ἐο τιιδῆ," ἄ.---ΕἸοπὶ ὁρμή, “απῷῳ 
τιοίεπέ ργεέββητε οπιγαγά,᾽" ὅχτο. 

ἜΣ ΜΟΚῈΠ ᾿Επαμείδεται, 8 5ἴη". ΡΓ68. ᾿η616. τηϊά, οὗἉ ἐπαμείδω, “ ἰο επ- 

᾿δἠμαηρε," "10 ἱπίενεπαπρε,᾽)" ὅχο. ᾿ ἴῃ τῃ6 τη! ά]6, “ἐο επαπρὲ 

ποπι οπε ἰο αποιλιετ,᾽" “ ἐο σοπιε αἰϊεγηιαιεῖν ." Γαΐ. ἐπαμείψομαι : 1 ον 
ἐπημειψάμην .---Πτοπὶ ἐπί δηὰ ἀμείξω. 

ΤαχῈ 820. 

Ι1νὲ 329. 

11νε 390. 

1χνὲ 338. 
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Βοοκ θΘ. πε 840--358. 

Δύω, 1 5ίπν,. 2 Δού. βυ]. δοῖ. οὐ δύω ΟΥ̓ δύνω, “1ο επέεν," 

ἡ ἐἐ1ο γιὲ οη:" Ἃυϊ. δύσω : 33. Δ0Υ. ἔδυν. 
Δᾶερ, νΟΟ6. 5ίης. οἵ δαήρ, ἔρος, ὁ, " α ὁγοίλεγ-ἐπεἰαιο." Οοη- 

501: Οἱ οσδατῳ οα ὕ0ῸΚ ἰἰϊ., 180. 
Κακομηχάνον, 86 ῃ. Β8ἰη5. οὗ κακομήχανος, ον, “ εοπίγίοίπα εὐ," 

5 πιϊδολίε, ἀεοϊσῖπ."--- ῬΤοΙη κακός ἀπά μηχανή. 

᾿Οκρνοέσσης, 56. βΒἰηρσ. ἴδ πη. οἵ ὀκρυόεις, ὄεσσα, ὅὄεν, “εοἰὰ,᾽"" ἐλῇ- 

τπρ,᾿ “ πιακῖπρ οπὲ διμάάεν;" ὮΘΠΟΘ “ (κατ ωί,᾽" “ ἀγεαάψε!." Ῥτορθοτ- 
᾿γ, ἢ ὁ ΘαρΠοηΐο, [ῸΓ κρυόεις, “ τεψ-οοἰα,," “ εἰμ νι." 

Θύελλα, ποπι. βίης. οἵ ϑύελλα, ης, ἧ, “α σίογτα," οὔ τ09 

ἴκνε 846. τηοϑὲ νἱοϊθηΐ Κιηὰ, “ἃ λιγγίσανιε.᾽" --- τοτη ϑύω, “ ἐο τσὴ," 

ἄσ., ἃ5 ἄελλα ἴγοπ) ἄω, ἀημι. 

᾿Απόερσε, 8 βίης. ΟΥ̓ δὴ οἱ Ἐρίο 2 δου. ἱπάϊΐο., ἐου πὰ ΟὨΪΥ 
ἴῃ 1η6 8 ρούβοῃ ; 88, Β}) υποιῖνθ ἔρσῃ, οΟρίαιίνο ἔρσειε, " ἰς 

ἀμυγν,᾽) “0 δισθερ αἰσαν 5" Βαϊ οἵ τυππὶηρ ναῖθυ. ΟΥ̓ ὑποοτίαϊπ ἀθγ- 
ἱναϊίοη. Βυϊιτηδηη (νεχὶὶ., 8. Ὁ.) ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἰΐ ἴ0 σοπΠ|6 ἴγοῦι ἔρδω, ἃ5 

8η Ιοηΐο σο]]αῖθγαὶ ἔγπὶ οὗ ἄρδω. 

Τεκμήραντο, Ἐρὶα δηὰ Ιοηΐο ἴῸΥ ἐτεκμήραντο, 8 ῬΙΌΤ, 1 ΒΟΥ, 
ἴπνε 949, ππάϊο. οἵ 1μ6 πιίά 16 ἀθροποπηὶ τεκμαίρομαι, " ο σεῖ α5 απ 
ἐπά οὐ δοιιπάατγ ;᾽) ᾿ἸΘΠ6Θ “το οὐ αΐη, ἀεοτεε,᾽" ΘΒρΡΘΟΙΔΙΥ οὗ 106 ῬοΙΥ 
ΟΥὙ Βαΐθ: [υϊ. τεκμαρῶ : 1 80Υ. ἐτέκμηρα : 1 807. τηϊά. ἐτεκμηρόμην.-- 
ΕΎοΙῃ τέκμαρ, “α βιεά πιαγὰ, επά, οὐ δοιιπάατῳ." 

᾽᾿Οπίσσω, ἘρΡία δηὰ ροοίϊο ἴῸΥ ὀπίσω, δάν., 1, ΟΥ̓ ρία66, “ δε- 

ἵμνε ,ὅ2. πὰ,»  δαρξιοατὰ τ᾽ 3, ΟΥ̓τίπιθ (848 ἐπ 1ῃ6 ργοϑθηξ ἰω- 
βίδῃ66), “ λεγεα ιεγ,᾽ “ αἰιετισατὰ." '"ΤῊΪΒ 8, σΘΏΘΓΔΙΥ βροακίησ, τπ 6 

[ὍΓ66 οἵ ὀπίσσω, ἃ8 Ττορσαγ 8 {ἰπη6, Ὀὰϊ οὶ δἰνναυβ, 85 Ῥαββουνν δη 

ΟἴΠΘΥΒ σοηΐθπα, [Ι͂ἢ ὈΟΟΚ ἱ., 348, {Π6 ΤΘίθγθποθ ἰβ ἰὸ ἐἀς μαεῖ, ποΐ, 

8ἃ5 Ραββοὺ πηδἰηίδίη8, ἰὼ 106 ΤΠΟΤΘ τεπιοίε, ἃ8 οοπιγαβίοα υυτἢ τὴ 6 

ἐπιπιοάϊα!ε {μέιεγε, ΝΥ οὶ νου ὰ τνθᾶκοπ 16 ἴογοθ οὗ 16 ράββᾶψο. 
ΠἼ16 βδῖηθ τϑιηατῖς ὙΜῚ} ΔΡΡΙΥ ἴο Ὀοοκ ἰἰϊϊ., 109. (Οοτηραᾶγο ΤΆ εν. 

Οταε. Ιἴηρ., εἰ. Ηαϑδε, εοἱ. 2092, 5:4.) Ἴ 

᾿Επαυρήσεσθαι, ζυϊ. ἱπῖ, τηϊά. οΥ̓ ἐταυρίσκομαι, “10 ενῦον," 

ἴων 8358. κι τεαρ ἰλε ζγιὶ ὁ: [αϊ. ἐπαυρήσομαι. Οοτηρᾶτο Θίον- 
ατῳ οη ὈΟΟΚ ἱ., 410, 4. υ. ἐπαύρωνται. 

Ἔζεο, Ὡὴρῖς πὰ Ιοπίς (ὉΓ ἔζου, 2 Βἰ πα. ῬΓ6Β. ἐπυρου. τηϊὰ. 
ἴαχε 954. οὗ ἔζω. Οοπβιυ Οἰοσϑατῃ οὐ ὈΟῸΚ ἱ., 48, “. νυ. ἕζετο. 

Δίφρῳ, ἀαϊ. βίην. οΥ̓ δίφρος, ου, ὁ, ἃ ᾿ΔΙ6 Υ ἡ, “« δεαί." ΟομρᾶΓδ 
ΟἸοδεανῃ ὁπ ὈΟΟΚ ἰἰ]., 424. 

11νῈ 357. Ὀπέσσω, “ ἀεγεαξιετ." Οοηβυϊ Θίοσεατῳ ὁ ᾿ἴπο 368. 
᾿Αοΐδιμοι, ποῖη. Ρ᾽αγ. τηδ86. οἵ ἀοέδιμος, ον, "ἃ διῤ)εεὶ αἢ 
50η 9." ΟἸΘΠΟΓΑΙΥ πῃ ἃ φορὰ φδῆβθ, “  ανιομς ἐν σὴν τ 

ΛΑ9 

ἴχνε 340 

κνὲ 8344. 

[λνε 8348. 

[ἀνε 8358. 
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Β)οζᾷ Θ. πε 368-578. 
ὮΘΥΘ, ΒΟΥΘΥΘΥ (ἀηὰ {Π6. ΟὨΪΥ {ἰπη8 ἰξ ΟΟΟΌΥΒ π᾿ ΗοΙΏ67), ἰπ ἃ θδά 

86η56.---ΕἼΟΤᾺ ἀοιδή, “ 5οηρ,," ὅἄχα. ; 

Ὄρνυθι, βίης. ΡΓ68. ᾿ΠΡΘΥ. δοῖ. οὗ ὄρνυμι, ““ἐο ατγοιι86.᾽ 
ἵκνε 868. οΙηρατθ ΟἸοδδατῳ οα ὈΟῸΚ ἰν., 421, 5. τ. ὀρνυμένου. 

Καταμάρψῃ, 38 5ἴηρ:. 1. Δ0Γ. 800}. δοῖ. οὗ καταμάρπτω, “ἰο 
δταβρ," “το σαἰοὴ ἐοίά οἱ ̓  ἀπ ΒΒποθ “ἐο ουεγίαξκε :" [αξ. 

ψω: 1 δοΥ. κατέμαρψα.----ἘἼ ΤΏ κατά ἃπά μάρπτω. 
Οἰκῆας, ἀοοι5. Ρὶυτ. οἵ οἰκεύς, ἤος, ὁ, ἘΙ!ρΙὶσ ἀπ Ιοπηὶς [ῸΓ 

οἰκεύς, ἕως, ὁ, “απ ἐππιαία Οὗ πεῖ ἤθιιδ6,᾽)") ““α' πιεπιδετ. οὗ 

οπὲ᾽5 ξαπιϊίψ.""--- ΕἼοτὰ οἶκος. 
ὝὙπότροπος, ποτη. δίπρ. τηᾶ86. οὗ ὑπότροπος, ον, “ ἐμγπῖηρ 

δα," “ τοιτγηπῖπρ." --- Το ὑποτρέπω. 

- Ἵξομαι, 1 βίησ. Γαΐ ἱπαῖο. οἵἉ ἱκνέομαι, “ ο δοπιε :᾽" Γαΐ. ἕξομαι : ΡοΓῖ, 

γμαι, ἄχο. 

1χνὲ 864. 

[ἀνε 8366. 

[1νῈ 367. 

Δαωυόωσιν, Ἐξρὶο. ἸΒπρίῃοπϑα ἔουτη ἴοσ δάμωσιν, 8 ΡΙυτ, 2 

8ΟΤ. 5.0]. Ρ458. οὗ δαμάω, “ ἐο διιδιλιι6." ΟὐΟτΏρΑτΘ Οἰο88- 

αΥῪ οι ὈΟΟΚ 1., 61, 8. υ. δαμᾷ. ᾿ 

Εὐναιετάοντας, ἀοου5. ΡΙυΓ. οὗὨ εὐναιετάων, ουσα, ον, “τοεἰ(- 

ἴανε 870, πυρεῖα ἐπι, «τρεῖ!-ἐπιλμαδἐιεά,᾽ ἀπιὰ Βδποθ “ ἐψένεβ τσοὶ,» τοεῖ!- 
δἰϊμαίεα." Νὸο 50} νϑυῦ 85 εὐναιετάω ΟΟΟΌΓΞ.---ΕὙΟΙ εὖ δηά ναιε- 

τάω, νυ ταρᾶγὰ ἴ0 νυ Βὶοἢ σΟΠΒα Οἰοββατῳ οἢ ὈΟΟΚ [ἰ]., 387, 8. Ὁ. 

ναιεταώσῃ. 

Εὐπέπλῳ, ἀαΐ. βίης. ἴδιη. οὗ εὔπεπλος, ον, “τοἱε, α δεαιιεϊ- 

ψμὶ ρερίας ; ἤθῆθβ, σβῆθυδ!!ν, “ ἀσεϊϊ-εἰαα,᾿" ὅτο.---ΕἼΟΓῚ εὖ 
ἃηᾶ πέπλος, ν] ἢ τοσαγὰ ἴο ν᾽ Ὠἰοἢ Ἰδὲ σοηΒῸ} ποίθ οα ὈΟΟΚ γ., 818, 

Γοόωσα, ἘΡὶδ ΙΘηστ!ῃΘηθα ΓΌΓΓ (ῸΓ γοῶσα, ΠΟΙ. 5ἴησ. ἔδιη: 

ῬΓ65. ρασγί. δοΐῖ. οὗ γοἄω, “10 πιρατι," ““ἐο τοαῖϊ : ξαϊ. ἥσω, 

--ΕἼοπ γόος, ““ἀαπῳ δῖρη οὗ στο, “" τοοορὶπρ,᾽ “ τοαϊπρ,," ἄχο. 
Μυρομένη, ΠΟΠΊ. 5Πη6. ἔδπη. ΡΓ85. ραγί. τηϊὰ, οἵ μύρω, "““ἐο ἤοιο, γι, 

ἐγίοκίε,") ὥς. Ιῃ 1Π6 τη 416, ““ἐο πιεῖὲ ἐπίο ἰδαῦϑ ; ἀπιὰ ὮθηΟΘ, σθη- 

ΘΓΑΙ]Υ͂, “ ἐο δἰιεά ἐδαγ,᾽) “ ἐο τσεερ.᾽"΄--- ΕὙόοτῃ 1ἢ}ϊ5 γϑυὺ Θοπη68, Ὀ. τϑάὰ- 

ρ]οαϊίοη, μορμύρω, 1,αἴ. πλιγηιίτο. ΤιΑΊΘΥ ὙὙΓΙΓΘΥΒ ΘΙΠΡΙΟΥ, ἰπβιθαᾷ οὗ 
ἰδ, μυρολογέω δηᾷ μυρῳδέω, {κ6 ϑρηνῳδέω. Ηδποθ 1μαϊΐη πιᾶτεο. 

Τέτμεν, Ἐρὶςο δηὰ Ιοπίο ἔογ ἔτετμεν. -Οὐπβυὶ Οἰοδβατι ΟῊ 
ΒΟΟΚ ἰν., 293. 

Οὐδόν, δοοὶι5. βίπρ. οὗ οὐδός, οὔ, ὁ, ἘρΙΟ δἀηᾶὰ Ιοηΐσ ΤῸΣ 

ὀδός, οὔ, ὁ, ““α ἰπτεδίοϊα,᾽"" ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ““ἐἠς ἐἀτγεδηοϊά οἵ α 
ἤοιι56." Οὔδουνθ 1Παΐ ὁ οὐδός τηιιϑῖ Ὀ6 σαγθία ν᾽ ἀἰδβιϊ σα ϊβ 6 ἃ ΓῸΠὶ 

ἡ οὐδός, »ν]οἢ Ἰαϑύ ἰ5 [οπῖὶς ΤῸΥ ἡ ὁδός, ““α τυαν,᾽) ἀπά τῃαϊῖ, 1πουρῇ ὁ 

ὁδός ἀῃιᾷ ἡ ὁδός ἅτε Κἰπάγθα ννογάβ, γϑὶ ἴξ 15 αυϊΐθ σγοηρ ἴο τὨΐπκ 

1παὶ ὁ οὐδός ἰβ Ἰοηὶς [ῸΓ ἡ ὁδός, “α τοαψ."---ΑΚίπ τὸ οὗδας, τό, " ἐδε 

στοιιγιά,᾽" “ ξατίῃ ;᾽" Βι τ οἴ! ν, 1η6 διισζάσε οἵ τη 8 ϑάυὶῃ 

[χνὲ 8368. 

[χνε 8572. 

[χνεῈ 878. 

Ι“νῈ 3174. 

ἴινε 375. 



ΒΠΟΜΕΒΙΟ ΟΙΟΒΒΑΆΚΥ. 5.9.6 

Βοος θ., ἴΐὴς 318-400. 
ΤΣ 5} Γαλόων, ξ6ῃ. Ρίατ, οἵ γάλοως, ἦν Εθο. γάλοω, ἢρτὰ. ρα, 

' ᾿ γαλύῳ, ἄτο., ἕο τ νν ΒίοΙν 6 Αὐτὶοβ ΘιρίΟΥ γώλως, σθο. γώλω, 

ἄσ., ““α δἰδίεγ-πτίαι,." Οὐτηράᾶτῖθ 1ῃ6 1 διΐη ψίοα. ΤῊΘ οτι μέθαι οτο 

ἈρρΘδγβ ἰὼ μᾶῦϑ )6θὴ γώλοξος. (βεηίεψ, Ῥγωγξείίε. ἰὶ, 180.) 

Εἰνατέρων, δεῖν. οὗ εἰνατέρες, αἱ, “ ὀγοίλετα᾽ ιοΐροα," ΟΥ̓Ἁ ισίσεν οΥ 

ὑγοι)ιεν5-ἰπ-ίαιο." ΝὼῸ βδίηρο!αγ εἰνατείρ ἰΒ ἰοαπ. ΤῊ σοτγγεϑρουύ- 

ἱπρ' Ὠιἃ 56. η6 ἰ5 ἀέλεος ; θυϊ ἴῃ ἂη Θρίτδρὶι αν. Οτείϊ., Ιπιον. 1ναὲ,, ἰἰ,, 
Ρ. 421, ἠνατέρ, ὁ, 5 1:6 υϑθαπὰ οἵ ι8 ἀθορθαβϑα β βίβίεσ, ΤῊ6 
1,Αιὶπ ᾿θ πὴ 7απίέγὶ 8 βΒυρροβθὰ τὸ ὕ6 δκίῃ ἴὸ εἰ8. (Οοιηρδγο δ'ιεαί, 

αὐ Οαἰαὶϊ., 61, 8; Μοάεει. 1)ιᾳ., 38,10, 4, ὁ 6,,)| Ροῖξ δηὰ Βεοηΐοδυ ταὸ- 
ἴδγ θοῖῃ 1ῃ6 ατθοκ δηι 1ναϊη Ογπι8 0 {6 5δηβοτίς 7ἀπιάιτί, “ ἃ 
Βοῃ-ἰη-ἰανν.᾽ 

᾿Εὐπλόκαμον, δοουβ. βίησ, ἴδηι. οἵ ἐὐπλόκαμος, ον, Ἐρὶς 

ἴανε 880. πὰ Ιοαίο ἕος εὐπλόκαμας, ον, “ [αίτ-ἰοεξοί," ". [αὐτ. λαϊτοά," 
- τοι εὖ ἀπά πλόκαμος, “α ὑταϊα,᾽) “α ἰοεΐ οὔ λαὶγ,᾽" ἄτα. 

Ταμίη, Ὠοτη. δίηρσ. οὗ ταμέη, ς, ἦν ΕΡὶς διὰ Ἰοηΐς ἴῸΓ ταμ- 

ἴακε 381. ία, ας, ἣν ““α ἠοιιδεζεερεγ.᾽" --- ἘλιμΘΥ ἔγοῦ τέμνω, ταμ-εῖν 
“ερπε ιοἰιο σις ἔογ εασὴ, ἀτ5 δἤατε,᾽)" ΟΥ ακίῃ τὸ 16 1ναἰΐη ἄατε, δαίω. 

᾿Απέσσυτο, 8 δῖησ. Βνηοοραίθα Φ Δ0Γ, πιίά. οἵ ἀποσεύω 

ἴμνε 890... ἰο εἰαβε αἰσαν ;" ἴῃ 1η6 πιϊάἀ]6, “(ο τεδὴ ατοσαψ.᾽"" Οὐ 

Ρᾶγ6 Οίοσβατῳ οἷν ὈοῸΚ ἰἰ]., 26, 5. ν. σεύωνται. 
Διεξίμεναι, Ἐρῖς, ὅζο., [ὉΓ διεξιέναι, ΡΓ68. ἰηΐ, δαί. οὗ διέξ- 
εἰμι, “10 50 οἱ." 

Πολύδωρος, ποπη. βἰπρ. ἔδιη. οἵ πολύδωρος, ον, “ γἱελὶψ ἐπ 
ἴανε 394, ἀοιρει,᾽ “ τοίἢ, αγαρίε ἀοιοτῃ,᾽" “ τιολὶψ ἀοισενεά.," ἴτ᾽ ΟΟΟΌΤΒ 
Α͵50, ἰπ δῇ δοίϊνθ 56η86, “ σίοίη πιαπῃ Ῥγεσεπί δ," “ ορεπ-λαπάεά."".-- 
Ετοῖῃ πολύς ἀπὰ δῶρον, “α κίε," “α ρμγεβεπί." 

Πλάκῳ, ἀαϊ. βίης. οἵ Πλάκος, ουὅ, ἧ, “ Ῥίαοι 5," ἃ τοουπίδίπ, 

ἵαπε 896. ΚΓ Μγβία. Οοπβυὶὶ ποίθ. 
Ὑληέσσῃ, ἀαϊ. βίης. ἔδπι. οἵ ὑλήεις, ἥεσσα, εν, " τοοοδῳ,᾿" " τοοοάει." 

---Εσομ ὕλη, “ α τοοοὰ.᾽ . 

Ὑποπλακίῃ, Ἐρὶς πὰ Ιοπίς (Ὁ Ὑποπλακίᾳ, ἀδὲ. βίηρ. 
ἴμνκ 897. ἴδια. οἵ Ὑποπλάκιος, α (Ερίς δηὰ Ιοηὶρ η}» ον, “" Ηγρορίᾳ» 

εἰαη."--- τοῦ ὑπό πὰ Πλάκος. Οὐοῃβοὶι ποίθ. 

Κιλίκεσσι, Ἑρὶα δηὰ Ιοπὶο ἴον Κέλεξι, ἀαϊ, ρίυτ. οὗ Κέλεξ, ἐκος, δ. 

“αᾳ Οἰπείαη. [πᾳ 186 ρίυγαι, Κέλικες, ὧν, οἱ, “λε΄ Οὐρίαν δηΐ, 

ἃ5 8ῃ δἀϊθοῖϊνο, " Οὐσία." ΟἸ οἷα ργορΘῪ ἰΔῪ ἢ 1ῃ6 δ68-δοᾶδὶ οἵ 

Αϑβία Μίποσν, βουΐῃ οὔ σαρραδοοία δπὰ 1 γοδοηίδ, δηὰ ἰὸ 16 δ8βὲ οὗὐἤ 

Ῥιβίαϊα απὰ Ῥαγρῃνα. Α5 τϑρᾶτὰβ ἔμ6 ΟἸΠ οἰδη8 ἤθτΘ πηθδὶ, σοπ᾿ 

80}: ποίθ. ᾿ 

.ΟΤπνε 400. ᾿Αταλάφρυνα, δρουβ. 5ἰπῷ τηᾶβο. οὗὨ ἡταλάφρων, ον, " οὐ 

[1νε 393. 



836 ΗΠΟΜΕΒΙΟ ἀΙΟΒΒΑΚΥ. 

Βοοῖ Θ. Ππὲὸ 400--419. 

ἑεπάον ηιϊπιά,᾽" βαϊὰ οὐ ἃ ΘὨ]]ὰ ἴπ 1Π6 ΠυΥΒΘ᾽5 ΔΥΓΉΒ.---ΕἼΟΠῚ ἀταλός, 

“ ἐεπογ," ἀηα φρήν. 

Αὔτως. Οὐοηβυϊῖ ποΐθ οα θοοῖ, 1., 138. 

᾿Ἑκτορίδην, ἀοουβ. Βίηρσ. οὗἩ '᾿Εκτορίδης, οὔ, ὁ, “8οπ οΓ Ηες 

ἴχνῈ 401. ἐογ."--- Εὐότὰ “Ἕκτωρ, ορος, ὁ, “ΗεοίοΥ.᾽" 

᾿Αλέγκιον, Δ6ου8. 5ἰηδ. τηᾶ50. Οὗ ἀλέγκιος, α, ον, ““{ἰκ6 ὠτῖο,᾽) “τὸ 

βεηιδίην." --Οἴ ἀποδτίδϊη ἀθυϊναΐίοη ἢ ΡΘυΠΔρ5 δκίη το ἡλιξ, ἥλικος. 

Καλέεσκε, 8 5ῖην. ΕἘρὶσ ᾿ἰογαῖῖνθ πηροσγί. παῖς. δοῖ. [Ὁ] 

ἐκάλει, ἴγοτὴ καλέω, “ἐο οαἰϊ,᾽) χα. 

᾿Αστυάνακτα, ἀοεου8. βίης. οὗ Αστύαναξ, ακτος, ὁ, “" ΑΞίψα- 

παι, βοὴ οἵ Ηθοΐου δηὰ Απάγοσηδοηθ. (Οοπβαὶ ποῖ.) 

--Ετοιῖὴ ἄστυ ἀπά ἄναξ. 

Ἐρύετο, 8 5ἴηρ. ἱτηροτῖ. ἱπᾶ]ο. τηϊὰ. οὐἩ ἐρυω, ““ἐο ἄταιο ;" ἴῃ 1Π86 
. τηϊά]6, ““ἐο ἀεξεπά." ΟὈΙΏΡΑΙΘ Οἰοβδαγτῃ οα ὈΟΟΙ ἰν., 188, 5. Ὁ. 

ἔρυτο. ᾿ 

Φθίσει, 8 δἰησ. ζαΐ. [πᾶ]. δοΐῖ, οὗ φθίω οἵ φθίνω, ““ ἐο ἀε- 

[ΑΝ Ὲ 407. ίηο, “το ἄδοαψ ;" Ὀυϊ ἴῃ 186 ζαϊ. φθίσω, ἀπὰ δοτίδι ἔφθι- 
σα, ΔΙΝΤΑΥΒ ΓΔΉΒΙΟν6, ““ ἐο ἀσδίτου,᾽" 1. 6.. ἴο τῆ κα ἴο ἀθο! πῃ ΟΥ ἀ6- 

ΟΔΥ. ΟὈΒΘΙΥΘ ἰΠαΐ φθίνω 15 [Π6 ΟΠ]Υ [ΌΤΙ 564 ἴῃ ΡΓΟΞΘ.---Ακίη ἴο 

φθείρω. 

[πνῈ 408. 

Τ1νῈ 402. 

[ἀνε 403. 

ἼἌμμορον, 8668. 5[ηξ. ἔδηη. οὗἩἉ ἄμμορος, ον, Ἐρὶο ἀηὰ Ιοπῖς 

ἴοΥ ἄμοιρος, ον, “«οἰἱμοιι ἰοὲ ΟΥ̓ δματε,᾽") “ ἀεδιϊέιίε.᾽"-- ΕἸΟΙΩ 

ἀ, ρτῖυ., πὰ μοῖρα, “" ἰοἱ,᾽) “ ρογίϊον.᾽" ; 

Θαλπωρή, ποπῃ. 5ίησ. οὗ ϑαλπωρή, ἧς, ἧ ; 5.Γ]ΟΕΥ, “Ἃἃ 

τυαγπιῖησ,᾽" ὈὰΣ ἴῃ ΗΟΠΊΘΥ Αἰνναῦβ υ86α ἢρσυγαίνοὶυ, “ἃ 

“ἠεογῖη ,᾽" “ἃ σοπι[οτί,᾽) ““α βοίαεε,᾽" ὅτο.---ΕἼΌΤη ϑάλπω, “ ἐο τρατηι."" 

"“Δμόν, σου. 5Β'πρ. ἔβη. οὗ ἁμός, ἥ, ὄν, Ἐρὶς δπά “ΖΞ 0] 16 

ΙΟΓ ἡμέτερος, α, ον, “ΟὩΤ,᾽ “ΟὩ78," ἂἀῃα, 186 ρ]υΓαὶ ἰάθἃ 

θδίησ υϑθ4 [ῸΓ [Π8 5] ΠΡΌΪΑΥ, “ πιν,᾽) ““πιῖπε.᾽" 

: Ὑψίέπυλον, ἀδουβ. βίηρσ. ἴδηι. ΟΥ̓ ὑψίπυλος, ον, “ πὲρ-ραϊεά," 
“0 ἰοξψ ραΐε5.""--- ΕἼότα ὕψε, " λίρα," “ αἰοῦ!,᾽" “ὁπ πρὶ," 

δἃπὰ πύλη, ““α φσαϊίε." 

Κατέκηε, ΕρΡΙς ΤῸΓ κατέκαυσε, 8 515. 1 ΔΟΥ. ἱπαάϊο. δοΐ. οἵ 

κατακαίω, ““ἐο δεγη :" [υἴ. κατακαύσω : 1 Δ0Υ. κατέκαυσα, 

Ερὶς κατέκηα.--- ͵οτὴ κατά δῃὰ καίω. 

Ἔχεεν, 8. 5ίπσ. 1 δου. ἱπάῖο. δοῖ. οἵ χέω, “ἐο ροιιτ,᾽) ἄχο.; 

8η4 ἢδποθ, ΠΠΚ6 χόω, “0 ἰἄτοισ οἱἐ ΘαΥἢ, 80 85 ἴο [ὉΓΠῚ ἃ 

ΤᾺ Π4,᾽ “10 ἤεαρ μ} :᾽ [αἷ. χεύσω : 1 80Γ. ἔχεα, ἴῸΓ ννῆϊο ΗΟΠΊΕΙ 

Οἴΐθη ἢὰ5 1Π6 τηθυοὶν Ερὶς ἔτι. ἔχευα, νν 1) αηὰ ΜἸποὺϊ δυστηδηΐ 

Οομπράγθ ΟἸοβϑανῦῳ οἡ Ὀ50Κ ἦν, 209. 
Πτελέας, 86οι5. ΡΥ. οὗ πτελέη, ης, ἣν Ερὶς ἀηᾷ Ιοῃΐς ῸΥ πτελέα 

[λνεὲ 412. 

[πνε 414. 

1κ1νὲ 416. 

11νὲ 418. 

χνε 419. 



ΗΟΜΕΒΙΟ ΟἸΟΒΒΑΚΥ. 831 

Βοοῖ θΘ. ἴλης 430-442. 

ας, ἡ, “ἀπ εἶηι." (Οοηβυ} ποίθ.)---Θοτπδρθ ακίῃ ἰὼ ρμα’μία, " 1τὴ9 

ἐργεαίησ ἰγ66." Γοὐεοῖ, Ῥαγαίΐροπι., 3317.) 
᾿᾽Ορεστιάδες, ποιῃ. ΡΙ0Γ, οἵ ὀρεστιάς, ἄδος, ἡ, “" α τοοπιαπ οἵ 

ἐλ πιομτιέαϊηι8,᾽") ““α επιαίε ταοιαίηπεετ," ἄο. ἢ ἢθποο Νύμ- 

φαι ὀρεστιάδες, Θαυϊνα]θηῖ ἰο ᾿Ορειάδες.----ΕἼΟΙΏ ὄρος, "ἃ πισμηπίαϊη.᾽" 

᾿Ιῷ, Ἐρὶς δηὰ [οηὶς (ῸΓ ἕνε, ἀδὲ. βίησ. ηδαϊ. οὗὨ (ἴος) ἴα, ἴον, 

ΕἘρὶο δηὰ Ιοηὶς ἴογ εἰς, μία, "" οπε." Οὔδογνθ {παῖ οἵἉ 186 ἡ 
ΠΘΕ ΘΙ ΟἾΪΥ ἐῷ, ΤῸΓ ἕνε, ΟΟΟΌΓΒ, ΠΕΙΊΘΙΥ, ἴῃ 1Π6 ργθδθηΐ ράββᾶζο. 

Κίον, Ἐρὶς ἂπὰ Ιοηἱο [ῸΓ ἕκεον, 8. ΙΓ. ἱπηρογῇ, ἱημάΐο. δοῖ. οἵ κέω, 
“10 ρο."΄--λκῖη το ζω, τ{π6 τοοὶ οὗὨ εἰμι, ἃπὰ ρτοῦδΟΥ ἃ βίγοησιῃοηθά 
Τογῖη οὗ {Π6 βᾶπη6. ΟἿ]Υ ἃ ροεῖϊς νϑυῦ. τ 

Εἰλιπόδεσσι, Ἑρὶα ἀηὰ Ιοπὶς (ῸΥ εἰλέπουσι, ἀαϊ. Ρατ. οἱ 

Ἰανε 434. εἰλίπους, πουν, τό, 56ῃ. ποόος, " {εεἰ-ἰταϊηρ,"" “ ἐταϊ ηα- 

]οοιεά." (Οοπδβυὶὶ ποίθ.)---ΕὙοῖ. εἔλω, ““ἐο τοί ,᾽" “ἰο γίαϊ!,,") ἄς., 
δηά πούς. 

[ἀνε 420. 

[ἱνε 422. 

Παρακοίτης, ποΙη. βίησ. οὗὨ παρακοίτης, ον, ὁ, “α ἀμαϑαπά,᾽" 

ἴανε 430... α 8ροιι5ε." ΤΠ σογγοϑροποίηρ [ΘΠ πΐΠ6 ἴθ, παράκοι- 

τις, ΟΟΟΌΓ5 ἴῃ ὈΟΟΚ ἰν., 60.---ΕὙΟΠῚ παρά ἃπὰ κοίτη. 

θήῃς, Ἐρὶς Ἰδησίῃθηθα (ΌΥπ ΤῸΥ ϑῆς, 2 βίηρ. 2 δου. 508] 

ἴκνε 489. δοῖ. οἵ τέθημι, ἄκο. 

᾿Ὀρφανικόν, ἃσο.18. βίη. πΊ456. Οὗ ὀρφανικός, ἥ, ὄν, ἈΠΟΙΌΘΥ [ΟΥΠῚ 
(ὉΥ ὀρφανός, ἥ, όν, “ ογριαπεά,᾽" “ {αἰλετίε55,᾽" “ἀἡ ογρλαπεὰ πε." ΑΔ 

Ἰαίθυ βῃογίθηθα ἔοττ οἵ ὀρφανός ἰ8 ὀρφός, ϑυΐΘη66 16 ναι ογύπι. 
Οοιηρατα {π αθτηδῃ ἔγχε. ΤῊΘ τοοῖ ρρΘδΓ5Β ἴ0 ὕὉ6 1ῃ6 58π|6 νυ ῖ ἢ 

τηαίὶ οὗ {ἰι6ὸ ατθοκ ἁρπάζω, 186 1νΑἰίη ταρῖο, ὅκα. 
Ἐρινεόν, ρου. δίηρ. οὗ ἐρινεύς, οὔ, ὄ, “ἂς τοϊϊὰ βρ-ἕγεε,᾽" 

16 1νατὶῃ σαρτγίβει. 
᾿Αμδατός, ποιη. βίης, ἴδηι. οἵ ἀμδατός, ὄν, Ἐὶς δηὰ Ιοῃΐσ 

ἴπνε 454. ἴου ἀναθατός, ὄν, “ ἰδαὶ πιαψ ὑε πιοιιπίεὰ ΟΥ̓δεαίει,᾽" “ ἐαδῷ 

ἰο δε 5οαϊειϊ,"" “’ ἀασοε55ιδἰε.""--- ΕὙότὴ ἀναδαίνω. 

᾿Ἐπίδρομον, ποπλ. 5δίηᾳ. πϑυΐ. οἵ ἐπίδρομος, ον“ ἰλαὶ πιᾶψ δά ουετ- 
γώρ, τεασἠεά, ΟΥ̓αἐϊαϊπεὰ ;)" ὮΘΏΟΘ “ ἐχροδει ἰο α55αμὶ,5.᾽"" -͵οΙῃ ἐπὸ- 

-ρέχω, ῷ 8ογ. ἰηΐ. ἐπιδραμεῖν. 
Ἔπλετο, 3 βίης. ἱπηρογῖ, ἱπαϊς. πηϊὰ. οὐ πέλω, “ἐο δε," ἄς. Οοη- 

δ]: ποίθ οα ὉΟΟΚ ἱ., 418, 5. Ὁ. ἔπλεο, ἃπά Οἰοσδατῳ οἢ 1:8 ΒΆΓΏΘ. 
᾿Επειρήσαντο, 8 ΡΙυγ. 1 δογ. ἱπάϊο. τηἰά. οὗἉ πειράω, “ ἐο πιαζε 

ἴμνε 485. αὶ οΓ,᾽ “Ἰο πιαζε ἀπ αἰϊεπιρί προη,᾽" ὅτο. 
᾿Αγακλυτόν, δοου8. δΒίηρ. πη456. οὗ ἀγακλυτός, ὄν, “ νέγῳ ἰἰ- 

ἴαχε 436. {ιδίγίοιι5,᾽" “Ἰαρλὶψ τεποιοπεά."-- ΕἼότῃ ἄγαν ἃπὰ κλυτός. 
Τρωάδας, ρου. ΡΥ. οὗὁἨ Τρωάς, ἄδος, ἡ, “" α Ττοΐαπ τδοῆν» 

ἴλινε 442 απ." ΤΟ [διγϊηίπο ἴοττη οὔ Τρώς, ὡός. 

ἴμχκε 433. 
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Ἑλκεσιπέπλους, ἀοοῦ. Ρ]0Τ. ἔδιη. οὗ ἑλκεσίπεπλος, ον, “" ὁ αἰϊπρ᾽ τὴς 

τοῦ, “οὗ ἱταϊίηρ τοῦς." (Οοπβαϊξ ποΐθ.)---ΕἼἸόσ ἕλκω ἂπὰ πέπλος. 

: Μεσσηΐδος, σθῃ. 5ἷησ. οὗ Μεσσηΐς, δος, ἡ, “ Μεςεβξι5," ἃ 

ἔκανε 457... Τουηΐαϊη ΠΘΔΓ Ῥο]αβσὶς ΑΥΡΟΒ ἰῃ ΤΏ ββαὶν. 

Ὑπερείης, δ6ῃ. βίηρ. οὗἩ Ὑπερείη, ης, ἦ, ἘΡὶο πὰ Ιοηὶς ἴογ Ὑπέρεια, 

ας, ἡ, “ Ηγρεγξα,᾽" ἃ ἰουπΐαϊῃ ΠΟΥ Ῥδίαβσὶο ΑΥΡΟῸΒ Ιη ΤΠ Ββαὶυ. 

᾿Αεκαζομένη, ΠΟΙΏ. 5ίησ. ἔδι. οὗ ἀεκαζόμενος, ἢ, ον, ““ τεῖμο- 

[κνὲ 458. ἑαπὶ,᾽)) “πὠπισιϊ πῆρ." ῬΥΟΡΘΙΥ͂ ἃ Ῥατγίοίρθ, Ὀυΐ πὸ νοσὺ, 

ἀεκάζω ΟΥ̓ ἀεκάζομαι, ΔΡΡΘΑΓΙΒ.---ΑΚίη ἰο ἀέκων, ΘΟΠΙΓ. ἄκων, “τπ- 

εοἱἱϊπρ." : 

᾿Αριστεύεσκε, ὃ βἰηρ. ᾿ἰΘΥΔΙγΘ ἴογτ οὗ {6 ᾿τηροσί. ἱπάϊο. 

δοΐ. ἔοτ ἠρίστευε, τοτὴ ἀριστεύω, “ ἰο δε ἐΐε δεδέ ΟΥ ὑγαυεϑδὲ :" 

[αΐ. σω, ὅτο.---ΕἼοτὴ ἄριστος. 

Χήτεϊ, Ἐρὶς ἀπὰ Ιοηὶς ἴοσ χήτει, ἀδΐ. βίησ. οἵ χῆτος, εος, 

{πνὲ 469. τό, ““τραπί,᾽) “" πεεᾶ,᾽" ἄχ. ---- ΤΟΙ ἃ τοοῖ ΧΑ-, ΏΘΠηΟΘ, 

4150, χάτος, χατέω, χατίζω, 4}1 Ἰτηρ!] γὴν ννδηΐξ, ἄζο. 

Δούλιον, δα. Βίησ. παυΐ. οὗἩἨ δούλιος, α, ον,“ δἰαυΐδίι,," ““ δεγυῖϊε.᾽" 

[πῃ ἨομδΥ ΟΠ]Υ οσουττίησ ἰπ ἴΠ6 ΡΏγαΒΘ δούλεον ἦμαρ, ““ἐλε αν οἱ 
βἰαυετι,᾽ 1. 6..7 Οἢ. ΜΏΙΘΗ ΟΠ6 15 δηβ]αυβᾶ. 

Τεθνηῶτα, Ἐρὶσο δηᾷ Ιοηϊς ἴοΥ τεθνεῶτα, ἀδουδβ. ὁΐηξ. Ρασξ, 
Ρατί. δοῖ. οὗ ϑνήσκω, πυποοραΐθα ἔτοΙ τεθνηκότα, χα. 

Χυτή, ποΙῃ. βίη. ἔδιη. οὗ χυτός, ἥ, όν, ““ Ῥοιτεά,᾽" ““ δἠεά,᾽" δηᾶ, οἵ 

ΤΥ τΐησβ, ““λεαρεᾶ τ»,᾿ ὅτ. --- ὝΕΥθ4] δἀ͵θοῖϊνα ἔγοιη χέω, “ἐδ 
»οιιτ,᾽" ἄχο. 

1κνε 400. 

[πκε 464. 

ἙἙλκηθμοῖο, ἘΡΙο ἃηᾷἃ Ιοηΐο ἔοτ ἑλκηθμοῦ, σεῃ. 5ἰπρ. οἵἉ ἐλ- 

κηθμός, οὔ, ὁ; “α ἀγαρΊΉΡ ΟΥ »ιεϊϊπρ τοιρλῖν." ἨἩδεταο. 
ΒΟΥΘΨΘΓΙ, ἴῃ ἃ ρᾶββίνβ 56η56, “ἃ δεῖησ ἀτασρεὰ αιρα."---ΕἼΟΙΩ ἐλ- 
κέω, ἥσω, ἃ Βιτοησιίποποα ἔογη οὗ ἕλκω, “ἐο ἀγαςο.,᾽" ὅτε. 

᾿Ορέξατο, ἘΡὶς πὰ Ιοπὶςὸ [Ὁ ὠρέξατο, 8 Βίησ. 1 Δ0γ. ᾿πἀΐο. 

ἴαμε 4θ6. πα. οἵἹἉ δρέγω; 44 2 οὐνοβαῖ,"" 1 46. ἀῤῥαλελ δὺς ὅπθὰΣ: ξωὶ 1 
80Υ. ὥρεξα. Ιῃ 1ῃ8᾽ τηϊ6]6, ““ἐο δἰγείοἶ, οπε᾿ 5 δεῖ οἱμἹ,᾽" ““ἐο τεασὰ οἱὲ 
(οισατῆ :" 1 δοΥ. ὠρεξάμην.---ΟἸΘΑΤῚ αἰκίη ἴο 16 1ναἰπ τέσ, ετῖρο, 
»οττίρο; Οδττηδῃ σεΐοϑεη, τεοζεη: ἘΠΡ] ΙΒἢ σεαςὶ, ὅχο. 

᾽᾿Ατυχθείς, ποτα. 5ἴῃνσ. τηδ86. 1 8Δ0Υ. ρασί. Ῥᾶ885. οἵ ἀτύζομαι. 
Οοτηρατα Οἱοββατῳ Ὅπ 11π8 38, 5. τ. ἀτυζομένω. 
Ἱππιοχαίτην, ἀΟΟΌΒ. δίηρ. οὗἩ ἱππιοχαίτης, οὐ, ὃ, “ οἔἉ λοτξε- 

ἴκνε 469. λαῖτ,᾽ “ϑἰαρσρῳ οἴη λογϑε-παῖν.""--- ῬΊΟτΩ ἕππιος, “ὁ ΟἹ 

ὑεϊοηρίηρ ἰο α κογξε," ἀπὰ χαίτη, ““α τπαπε." 

ἜΕΒΕΡΕῚ Νεύοντα, δ66υ5. 5[ησ. ΡΓ65. ραγί. δοί. οὗἁ νεύω, “ἰο ποᾶ :ἢ 
᾿{αϊ. σῶὼ.---ΑΚίη ἴο 16 1,Αἴίη πιο, ὅκα. 

ἴκνε 474. Κύσε. Ἐρὶς δηΐ. Ιοηΐο ἴῸΥ ἔκυσε, 8 δἰπρ. 1 801. ἱπᾶϊα 

11νῈ 4θ8. 

1χνε 4θ8. 

“-Ψ»͵ωὐσπὰ δνὰ 
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δοῖ, οἱ κυνέω, “0 κῖδ5 :," [ἵ. κυνήσομαι ΟΥὙ κύσω, ἘΠΓῚσ λόσσω : 1 8ΟΥ, 

ἔκυσα, Ἐὶς κύσα απὰ κύσσα. 

Πῆλε, Ἐρίς δηὰ Ἰοπὶς [ῸΓ ἔπηλε, 8 Βίησ. 1 801. ἰῃάϊο. δοῖ. οἵ πάλ 

λω, “10 ἀαπάϊε,)" ἄτα. 

᾿Αριπρεπέα, Ἐρὶσ ἀπὰ Ιοπῖδ (ὉΥ ἀριπρεπῆ, σου 8. βίηρ. οὗ 

ἴμνε 477. ἀριπρεπής, ἐς, “ ἐπτίπεπιῖψ ἀἰειηφαϊοκεάι".---Ῥτοῖὰ (μ0 ἕἰα 
ΒΘΡΑΓΔΌΪ]Θ ΡΓΘΗ͂Χ ἀρε, “Ὑεγῳ,᾽" “ ἐηιϊπεπιϊψ,᾽" ὅτο., δηὰ πρέπει. 

Ἔναρα, δσουβ. Ρ]0Υ. οὗ ἔναρα, ὧν, τά, "δε “ροϊ 4" οἵ ἃ 

5] αἴη [06.---ΑΚΊΙη ἴο ἐναΐρω, "10 δἴαψ." 

11νε 481. Χαρείη, 38 βίην. 2. Δ0Υ. ορί. Ρᾶ58. οἵ χαέρω, " ο γε)οῖεξ.᾽»" 
Κηώδεϊ, Ἐρὶο δηὰ Ιοηΐο [ῸΓ κηώδει, ἀαϊ. βίπρ. τηᾶ86. οὗ κη- 

ὥδης, ες, “ δγκεί ηρ α8. οΓ διιγπῖηφ ἵποεηδε 2" ἴὰ σα πεγαῖ, 

“Παρταπὶ,᾽" “ ξιρεεί-δοετιίεά.""--- ΒΆΔΙΥ ἀοτίν θὰ ἵγοτη κάω, καΐω, “ ἰο 
δωτγπ," δῃὰ ὄζω, “0 5πιοῖϊ ;) Ὀυϊ ὈοΙἢ {Π|6 ΒΥ ΠΟΏΥΙΠΟΙΒ Ὅτι κηώεις, 

δηὰ {Ππ6 ἀπαϊοροῦβ ϑυώδης, τη ᾿ξ Ῥγοθ4 016 ἐμαὶ [ΠΘῚΘ ννὰ8 δη οἱὰ 
βυθβίαηϊινα κῆος, δα ϊνα]θηΐ ἴῃ τπϑαηΐηρσ ἴο ϑύος, “ἐπεεηδε,") νυ οἢ 

νΜγ͵ὰ5 ἴο καίω, ἃ8 ἰπ ]αἰΐη ὕγαρτο ἴο ἥαρτο. 
᾿Ακαχίζεο, Ἐρίς δηὰ Ἰοπὶς ἴοΥ ἀκαχίζου, 2 δἰηρ. ΡΥ65. ἱπι- 

ἴκνε 486. ΡΕΓ. Ρ488. οἵ ἀκαχίζω, ““ἰο ἰγομδίς,,") “1ὸ στίευε δποΙΒ ΘΓ." 

Ιπ 106 Ραββίνθ, “"ἐο δὲ ἐγοιδὶεα,," ““ἰο δὲ ργἱευεά.," 

Πεφυγμένον, ἀσοι5. 5ἰη5. τῆᾶβ6. Ροσῆ: ρατί. Ῥᾶ58. (ἴῃ δῇ 

δοῖγ 6 86η86) Οἵ φεύγω, ““ἰο εδεαρε :" τα. φεύξομαι ἃπᾶ 
φευξοῦμαι : Ῥετί. πέφυγα : ῬοΤί, Ρᾶ55. ἰπ 8Δη δοίῖνθ Β6η56 πέφυγμαι. 

᾿Ηλακάτην, δσοῦδβ. βίησ. οἵ ἠλακάτη, ἧς, ἡ, “ α ἀϊδίαῇ,᾽)" (86 
μνε 491. ἡ ϑείη ἐοίαϑ. δήϊον μιδ5 ἐξ ΟΠΙΥ͂ ἐπ 1ῃἰ8 βόπ86. Αἱ ἃ 
Ἰαΐθυ ρϑυῖοά, μου υϑσ, ᾿ὰ νὰ υβϑὰ 10 5 βη  Υ ἐλε δρίπαϊες, πὰ 180 
ΤΩΔΗΥ͂ {Π!ηρ55 5ρ᾽ ηἀ]6- 5ῃδρθά ; 88 α δλαζξ, δίαϊ κ, ἀυγοιρ, δζο.---Ρ γα ρ8 

ακίη ἴο ἠλάσκω, “"ἰο τραπάεγ, τοαπι αὐοι,᾽" ὅχο., 80 (παΐὶ 1η6 ἀἰδίδί σοὶ 

1}}18 Πα πΠΊ6 ἔγοτη Ὀδίηρ ἐπιγγεά ατομπά. 
᾿Εντροπαλιζομένη, ποιη. 5Βἰηξ. ἤδη. οὗ ἐντροπαλιζόμενος, η. 

ἴαπε 496. ον, Ῥ͵6Β. Ρατγί. οὗ 1Π|6 ἀδροπθηὶ ἐντροπαλίζομαι, “ ἰο. ἀεε 
ἐμγπῖπρ ατοιπά,᾽" “10 κεερ ἰοοκὶπρ δαοῖς ἤγοπι {ἴπιὲ ἰο {ἴπιε."΄-τὶ [τ8- 
ᾳιυθηίαίϊνθ ἔγοιη ἐντρέπω. μα 

᾿ἘἘνῶρσεν, 8 δἴηρ. 1 δοτ. ἱπᾶϊο. δοῖ. οἵ ἐνόρνυμι, "" ἰο ἐχεῖἑε 
ἴωκπε 499. ἵη,᾽) "10 ἀγοιιϑὲ ΟΥ̓ Θέ Υ ἢ ἐπ: Ταϊ, ἐνόρσω : 1 80Υ. ἐνῶρσα 

-- Ετοιὴ ἐν ἃηᾷ ὄρνυμι. 
Τόον, Ἐρὶς δηὰ Ἰοηΐδ ἴογ ἔγοον, 8 Ῥίαγ. Ἐρίο ἱσγοσυϊαν 9 

ἴκνε δ00. ΔΟΥ. Οἵ γοάω, “ἐο δειραῖϊ :᾽ Ταῖ. ἥσω. ϑ΄0ΠΙ6, [688 σΟΥΤΘΟΊΪΥ, 

γτοραγὰᾶ ἔγοον ἃ5 δῇ ἱπιρθυίθοϊ. ͵ 

Ἔφαντο, 8 ῬΙΌΥ. ἱπηροτῖ, ἱπάϊο. τηϊᾶ. οὐ φημί, "ἰο 8αῳ." ἵν 

ἴανε 601. . 1,8 τηϊάἀ]6, φάμαι, “ἐο ϑαψ ὠπί) οπδ᾽ 8 δεϊγ," “τ ἰλύα." 
Πτηροτῇ. ἐφάμην 

{᾿νε 480. 

ἴλνε 483. 

[᾿νε 488. 
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Κατέδυ, 8 ϑίησ. 2 δΔογ. ἰπάϊο. δοΐῖ. οἵ καταδύω ΟΥ καταδύν, 

ἀν 504. ἐο φῸ ἀοιση,᾽" ““ἰο ρὸ ὠπάεν,᾽" “0 ἐπίετ,᾽" δῃ ἤθῆσΘ “ ἐσ 

Ῥιιὲ οπ:" Ἃἴ. καταδύσω:: 1 δ0ΥΓ. κατέδυσα: -2 ἃοτ. κατέδυν.---ΕἼΟΠ: 
κατά δῃα δύω ΟΥ̓ δύνω. 

Σεύατο, ἘΡὶο πὰ Ιοπῖς [ῸΓ ἐσσεύατο, 8 5ἴηρ. 1 Δ01. ἱπάϊο. 
{μινε 505. τη. οὗ σεύω. ΟΟΙΡΑΙΘ Οἰοδβατῳ Ομ ὈΟΟΚ 1ἰ]., 26, 5. Ὁ. 

σεύωνται. 

Στατός, ποπι. βίηρ. τηᾶ50. οὗ στατός, ἤ, ὄν, γατῦα!ϊ δα] θοῦ 8 
1μνε 806. Ττοτὴ ἔστημι, “ ρίασεά,᾽" ἸΘΠΟΒ “ 5έαπάϊηρ ;᾽ πὰ στατὸς ἴπ- 
πος, ““α 5ἰαϊϊεὰ ἤογ56.᾽ 

᾿Ακοστήσας, ΠΟΠῚ. 5[ησ. Ιη8506. 1 Δ0Υ. ρατί. δοῖ., ΡΥ Δ ὈΪΥ ΠΟΤῚ ἃ 

γοτὺ ἀκοστάω, “0 ἐεεά οπ δατίεψ,"" δἰ πουρσὶ ΠῸ βυσῃ γϑγῸ δοί!}} 

ἜΔΡΡΘΔΓΒ, θυϊ ΟἿΪΥῪ 106 δογίβί ρδυίο!ρ]6.---- ΡΓΟΌΔΟΙΥ τόμ ἀκοστή, “ δατ- 

ἰεῳ."" (Οοηβυϊὶ Βιέέπεαπο, 1,εαιὶ., Ρ. 78, δέφῳ.» εἀ. ΕἸδλίακο.) 

᾿Αποῤῥήξας, ποτη. βίη. τηᾶ56. 1 80Γ. ρᾶγί. δοῖ. οὗ ἀποῤῥήγ 

Τα 07. νυμι, ““ἰο ὑγεαῖ ο[ 1 [αΐ. ἀπόῤρήξω: 1 δὃογ. ἀπέῤῥηξα.--- 
Γτοπὶ ἀπό δηὰ ῥήγνυμι. 

τρ Ερίὶο δηᾷ Ιοηΐς ῸΓ ϑέῃ, 8 ὑος ΡΓ6Β. 500]. δοῖ. οὗ ϑέω, “ἰο 

τη: [αΐ. ϑεύσομαι. 

πν ϑςς ΠΟΙΏ. 5ἷπρ. τηδβ6. ρΥ68. ρᾶσχί. δοῖ. οὗ κροαίνω, ρΡοσίϊς 

ΤΟΥΠῚ [ῸΓ κρούω, 561] ὰ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ οὗ ἃ ΠΟΙΒΘ, “ἐο δέαπιρ,," “ἰο βέγίζε 

τοιἢ ἐλε ἐοοΐ.᾽" 

᾿Εὐῤῥεῖος, ἘΡὶς ρθη. βίησ. σοηίγαοίθα [Ὸγ ἐὐῤῥεέος, ΤΤΌΤᾺ 

ἴαπε 508. εὐρεής, ἔς, “ [αἰτ- βοισῖηρ."--- ΕΟΕΥοτὰ εὖ ἀπὰ ῥέω, “ἐο ἤοιν.᾽" 
Κυδιόων; Ἐρὶσο ἸΙδηρίῃθηθα ἔοσγτη ΖῸΓ κυδιῶν, ποῖ. 5βίηρ. 

ἴακε δ09. Τηᾶ50. ΡΓ68. ρΡαγί. δοῖ. οὗ κυδιάω, “ἐο ἐπτε,᾽" “ ἐο γτίάδ οπεὶς 

εἰ, “ἰο ναιιπί."--- ΕἼΤ κῦδος, “ δίονν,᾽" ““τεποιση,᾽" ἄχο. 

᾿Αγλαΐηφι, ἘρΡὶο ἴοῪ ἀγλαΐῃ, ἀηὰ 1185 Ερὶς πὰ Ιομἱο ἴῸΓ 
ἴανε δ10. γλαίᾳ, ἀαξ. αἴης. οἵ ἀγλαία, ἂς, ἡ, "" δεαιίν," “ ἀρίοπάον," 
ἄο.---ΑΚίη ἴο αἴγλη δπὰ ἄγαλμα. 

Ῥίμφα, αἄν., “Πρὶν, “' ξυρϊ ῖν,᾽" ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ οὗὨ δοϊιδ- 

τηΐηρ Τγονγη ΟΥ̓ Ραΐ ἴῃ ΔΗΥ 4υΐΟΚ τη τ] 0 .----ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἔγωῃ, 

ῥίπτω, ἔῤ-ῥιμμαι. 

Ἤθεα, δοουβ. ΡΙυτ. οὗ ἦθος, εος, τό, “απ αοοιιδίοπιεά 5εαὶ ;" ὮΒΠΟΘ, 

ἴῃ 186 Ρ]ΌΓΔΙ, ““ 5εαί5,᾽) “" λαιιγιέδ,᾽" “ αδοάε5," Ὀὰϊ ἴῃ ΗΟΙΏΘΓ ΟΠΪΥ͂ οὗ 

1Π6 λαμπίς οΓ δεαείδ. ὕὐϑαὰ οὔ ἴπΠ6 αδοάες οὗ πιεη ἔτβὶ ἴῃ Ηβθϑβιοα (Ορ., 
100, 523).----ΘΥΟΌΔΟΌΙΥ ἃ Ἰδησίποποὰ ἔοόσιη οὗ ἔθος. 

᾿Ἠλέκτωρ, ποπι. Ξίπρ. οὗ ἠλέκτωρ, ορος, ὁ, “ἐλε δεαπιιηθο 

ἔανε 619. δι." θὰ 150 85 δὴ δήϊδβοϊίναβ, “" δεαπιῖπρ.,""---ακίη το 

ἤλεκτρον, “ αἀπιδετ,"") ἃῃὰ αἴβὸ α πιείαϊἰἰς Ξαδίαποε, οοταρουηᾶθὰ ω 

(ουγ ρατίβ σουϊὰ ἀπὰ οπϑ β:Ἰνευ. 

" ἔχκε 511]. 



ΠΟΜΕΠΙΟ ΟΙΟΒΒΑΚΥ. 84] 

Βοος θ. 1ήπε δι4-528. 

Καγχαλόων, Ἐρὶς Ἰοησί απο ἴογπι ὉΓ καγχαλῶν, πΠΟπῚ 
ἴανε δ14. βίη. ρΓθ8. ραγί. δοῖ, οἵ καγχαλάω, “ ἰο ἰαιιψὴ αἰομά,." ἀπά 

ΒΟΏΘΘ ““ἐ0 ἐαμὶς." Οὐπιρᾶτθ Οἰοσϑατῳ οὐ Ὀ0ΟΚ ἰἰ]., 43, 

᾽Οάώριζε, Ἐρὶς ἀηὰ Ιοηΐο ΤῸΓ ὠάριζε, 8 5ίηχ. ἱπυροτί, ἰπάϊο. 
{μιν δ16. δορί, οἵ ὀαρέζω, "" ἰο σοπυεῦδε ιοϊὴ οπε,᾽" " το κοίά [απείϊ ταν ἐπ:- 

(ἐγεοιτϑε τοίἦ οπε :" Ἃαἱ. σω : 1 Δ0Υ. ὠάρισα.--- τοῖα ὅαρος, “"" {απεϊίἑαν 
βοπΌεΥ 86." ᾿ 

Ἠθεϊε, Υοο. βίης. οἵ ἠθεῖος, εία, εἴον, “ἐγωαίψ,᾽" “ ἀεατ," 

ἴανε δ18. ὦν κομογεά." [ΐ Ἀρρθᾶγβ ἴο 08 ἃ ἴδιτῃ υϑϑὰ ὈΥ͂ ἃ γΟΌ ΘΙ 
ὈΓΟΙΉΘΥ ἴο δῇ δἱάθσ, ἀπά ργοῦδΌΥ 8 ἱπίθπάθα ἰοὸ θχρῦθβϑ δὲ ποθ 

ὈτΟΙΠΘΥΙΥ ἴον ἃπὰ τγεβρθοῖ.---σοοσαϊηρ ἴο ΒΟΙΊ6, ἴτοπὶ ϑεῖος, “ φοὰ- 

ἐϊκε,᾽" “" ἐχοείϊεπί ;)" ὈΘιιΘΓ, Ποῦ ΥΘσ, ἔγοιῃ ἦθος, πὰ σοπνουίηνς, [μ 6 γδ- 

ἴογβ, [ῃ6 σϑῆθγαὶ ἰάθα οἵ “ ζἀποιριι,᾽" “ ἐγιιδίν,᾽) ἄτα. 

᾿Ἐσσύμενον, δου. 5[η5. πηᾶ50. ΟΥ̓ ἐσσύμενος, ἡ, ον, ΡῬατὶ. οἵ σεύω 

(δοουτάϊησ ἴο βἰσηϊβοαίϊίοι ἀπά δοοθηΐ, ἃ ργθβθηΐξ, θυΐϊ γσϑἀυρὶ σαιϊοὰ 
Ὧ5 ἰζ ἃ ροσΐ. ῃ3τῖ.), “" δεῖπι ἴηι ἠαϑδίε," “"" μαδίεπίπς." ΟὐὈτΏραγθ Οἰοσα 
ατ οι ὈοΟΚ [ἰϊ., 26, 5. υ. σεύωνται. 

᾿Εναίσιμον, ἀσουβ. Βίησ. πραϊΐ. οὗ ἐναίσιμος, ἰάΚοη δάνοτ- 
ἴανε 519. [α]]γ, “' ἐπ ἄμμο ἐἶπιε. ΟοΙΏρᾶτα Θίοεσατῃ θη 1ϊπ6 δ31, σιν 
ἐναίσιμος. ἶ : 

᾿Ἐναίσιμος, ον, “ {αἰεα,"") "" 8επὲ ὃψ ἀεδίϊην," Θβρθοία!ν ἱπ ἃ 
ἴλνε 521. δορά 5686, ““δεαδοπαῦϊε," “ἵπ φοοὰ ΟΥ̓Δ ιε {ἰπιε.᾽""---ῷ, “πὸ 

μαγπιοην τοῖί {ας οὐ ἰαιο,᾽"" ἃπὰ ἤθποθ “ τίρλι," “ δεεπιῖν,᾽" ““}ι5ὶ," 
“ἐγεαβοπαῤῖε.᾽ 

᾿Ατιμήσειε, 8 βῖησ. 2520]. 1 δογΓ. ορΐ. δεῖ. οἵ ἀτιμάω, “ ἰο εαδί 

ἴωαπε δΆ2. ἀϊδοτεάϊε οπ,᾽) “ἰο εἰἰσλ!,᾽," “το ἄξεπι πιπιροτίὴψ οὕ α ἴανοτ." 
Μεθιεῖς, ΕΡίο δηὰ Ιοηΐς [ῸΓ μεθίης, 2 Βίηρ. Ρτ65. ἱπάϊο. δοί. 

τάδε δ... οὶ μεθίημι, ““ἰο τεῖαχ,)" ““ ἰο τεπεῖϊ,᾽ ὅχο. : ἴαϊ. μεθήσω, ἄο. 
ἤΑγνυται, 8 βίης. ΡΓ68. ἱπάϊο. οὗὨ 1ῃ6 τηϊἀ 16 ἀδροηθηξ ἄγ- 

ἴστε δ3ε. νυμαι, “ἰο φτίουε,)" “ἰο ἱγοιδῖς οπε᾿ 5 βεὶΓ." ΟἾΙΥ υβοὰ ἱπ 
1Π6 ργδβθηΐ δηὰ ἱτηροσίθοϊ.---ΕἼοῖη ἄγος, “ οτίεί," ἄο. 

Ἴομεν, ΜΠ Βμοτίθηθα τηοοά- γον 6], ΤῸΓ ζωμεν, 1 ΒΓ. 

ΡΓ65. 500]. δοῖ. οἵ εἶμι, “ἰο σο.᾽" 
Δώῃ, Ερὶς ἴοτ δῷ, 8 βίης. 2. 800. βδ0}]. δοῖ. οὐ δίδωμι, 

ἴκνε δ27. Οοπηρατο Οἱοοσατῃ ὁπ θοΟΚ ἱ., 324, 5. υ. ὀώψσιν. 
᾿Αειγενέτῃσιν, Ἐρὶο πὰ ΙΟηΐο [ῸΓ ἀειγενέταις. ΟΟΏΒΌΪ: Οἰοσδαγῳ 

οη ὕθοοΚ [ἰϊ., 296, 5. υ. αἰειγενέτῃσιν. 

᾿Ελεύθερον, ἀοου8. Βίησ. τηᾶ56. οὗ ἐλεύθερος, α, ον, “ 7γεε." 
ἴπνε δ28. ἩΟΤΠΟΥ μα5 (η8 υγοστὰ ΟΠΙΥ ἰπ ὑπο ΡΏΓαΒ65 ἴῃ 16 ΠΙδὰ, 
ὨΔΠΊΘΙΥ, ἐλεύθερον ἥμαρ, “ἰἀε ἀαψ ὁ {γεεάοηι,᾽" ἱ. ε.. {τϑοάοι, δηὰ 
κρητὴρ ἐλεύθερος, “ἦε πιιχεῦ σοπιπιειπογαίοε οὗ ἀεϊἰϑεγαπεε." 
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᾿-- 



πο Ξ : "ἀν Ἧτ , “- 
Ξ ν ᾿ .« γ- 

Ἂν " δ νῷ αὐσὸν ΣΡ αν, ἐπι Ὁ : ΤῊΝ ' :  ΡιβοςΣ ᾿ Ἷ 5 Ξ ἡ γος ΠΤ ΝΝ ἐπι ΥΣ, ΠΤ 1} μεν, ἢ» τον, εξ νυ 
1 ᾿ ν 

τ ἱ ὶ 
ς -ἰ πα ρδς- ἢ Δ υν Σ ὩΣ ᾿ 7. ."ὉῈ - εὐ τειν μ τ" 3} 

- ἶν ᾿ 

νῷ ἐστον ον Ἐῶ ΕΠ ᾿ τ δι ἘΣ  υΣἷν 
᾿ Ρ “το 

“ ἊΝ τὰ Ξ “ε ᾿ "μὴ τς ΣΤ ἘΝΠ5,. ΜῈ Ἔν: ἀ ἢ 
.-.". “- ΓΣΣ -- ζ .. ἀπρε π πον ἩΘΩΣ Ἴπο ΥΣ ταν ΝΣ ΞΡ ΕΤῚ ἘΠ ἩἈΦΑΧΕ ΤΑ »- ἃ ; ἐᾷν ᾿ ᾿ Ἂς Μυντιν ὉΠ ι|ὸὺ τος : , ς  ρΡ ΓΝ; δ μον πο ἈΠ το ΟΜΙὶ 

ποτ τ ον Ύ δ 
Ξ Ὁ} πε, ἔ εν ὦ: " Ν ἐν νονν ἀπ τ΄ πο ἘΠ ΡΣ ᾿ ! ΠΥ  ΓἩ: τ Ν μ " 4 ΔΈΣΝ πν ἐν. ΛΕ ΖΕΝ, 

" 
-- ν γΔὉ 

ΜῚ ἀτὰρ ἢ τ. ἀρ μα ; ΦῪ 
. μ ἤος ᾿ Ὄσν 1 ὑ ὁ όὰ τ’ τ} Φεῖσα , Ὁ 

ξεν Ἦ- ᾿ ᾿ Η ΕΥΡΟΥ 1 ΠΡ Κυ ἢ  ούζωΣ Ἐ- ἀλτουτι ον ἣν ᾿ 
μές}... Στ ὍΣΣ ἀν Τ 

τὰν ΤΕΡΣ ΡΣ ον 7, Ὁ 
, τς ἢ αν Σ ; " Δ ἜΠΟΣ ΠΘΆΠ ῈΣ 1.) Μυϑἢ Ἐ ΡΝ δ Μ7.ν γον, τορνδς ᾿ ΕΑ - ΕΠ : : τῷ α: Ἵ πε Ὁ ΥΎΑ ΕΝ ΘΝ ὍΣ ἅπὲῖ 

ὰὼ Ξ 
ΕΣ . “- . , 

᾿᾿ ΕῚ ἐν ὑϑζγφν. 
ἀπ ἢ ρο 5. κα ἔχις, γὴν ἔων τὸ ἬΉὝΔ τὰ ᾿ ᾿ ει Ἑ ᾿ 

᾿ "πΡ ἰδοῦν, Ὁ ἢ οόϑ ΟὟ ἔπος ἀλονοΣ ς Ρ ΉΝΕΣ ΒΞ 
᾿ ε Ὑν 

᾿ ᾿ ἐξ 
ὲ ἄντε τ ὑτ το Ἴ; Ἀν τ δ Εὐτ πἐτϑνι 

: τς Εἰ τ΄ ,περλυύαευιν 
᾽ « 

εὐ ηδοθ κι. 

Ε. 5 ἘΦ ττι! Ὡς ἰον, μὰ, ὕμαν ᾿ : ͵ 
ἐϊτώΐν ᾧ ταν ὥνγσο, ὉΝ Σ ΚΥλΟΣ, ἈΠῸ" να λυ 

ν ἘΠ ὄν λυ τ ὐρτι|} τῷ ΩΣ δ ᾿ Ρ 
δ 

5 ἮἯ “ ἮΝ" ᾿ τον Ἡ ΟΞΉΤΩ “1 ὁ ἐν τ ὦ ΜΝ ΤΕ θο0 ῊΣ τΥκν Ὁ Ὡς κατ ἘΣ ω-- ΡΝ Ν «.κτὸ- - - ἩΣῶΣ Ἔ ᾿ ἐς ι ᾿ ῃ »} ε" ὩΣ ΟΝ, ΦΣΙΧ ῶν [4 ΤΑ χἢ ὦ πὰ δὲ». ᾿Υ Αἰ τ “ τκς ὦ ᾿ν 

ὶ ᾿ ΥΛῚ ἡ ὰ ΔῈ Ἀνά τ τὶ μπι ΤΑΑΣ 4 ᾿ Ἂν να κ ο ΡΝ ῥϑᾳ ᾿ ᾿ -.- Ὁ} ἀν ΜΕΝ ἥν 

᾿  « 4 ὉΥ 

ΧΩ ἷ : Δ ρησ δὰ ο- ᾿ Ξ5 
᾿. 

. Δ, ΩΣ σΟΥ 

δδὺ Ξαὶΐ 
α, τῆς ἘΠ Ρ ρ τον ᾿ Υ -" Ομ ᾿ ὍΤΤΊ ὰ ΠΡ ν ε δα υῦς σέ στρα πν τὶν 

" ἰῇ Σ ν 1} ΓΕ - ἊΣ πτῳ τέρ Ὁ οι να δ᾿ ἜΡΙΟΝ 

»: 4 ΠῚ ΠΝ ον ἡ τρ α ΓΜ τ} Τν 
Σ: ΡΟ δ 

ἐξ τ να Ἐς ΚΣΤ Ἣ " τη τϑτῃς τὺ αὐ νὰ ἃ Ἢ χαδ δα 
᾿αρνς παρεὶς φῆ ς ΤΕΘΟΤῸΣ 

"ΑΞ: Ἀτος ΤΡ τε ΓηΣ χ᾽ ἘΠ ἘΣ ΤΎΠΟΣ 
Ἡκοςς ἘΥ ἘΠ ν ἘΤΝ ὃ ἘΟΡΡΝ "ϑς 
δον ἈΝΑ ΥΧΑΝΝ ΤΡ εκ ἐἐξιγιδα 

" ὡ ὩΣ ὁ Ξ . μῶρος 10, -π «7: 3 Νὰ κς Ὥξα' υ ν ὐτον ΤΟΣ τς Ὁ 

),νῳ 
᾿ ' Ἢ “ ᾿ 

Υ 

- 

χα, “ 
“ 

γ- Ν- . Ἴ 
“ἃ 

----- “τὔὖἶὗὐ Η͂ Γ 



ΙΝΕΧ ΤΟ σΙΝΟΝ ΒΑ ΒΥ, 

ααπτους 
᾿Αὐάντω» 
ἀθλῆτα 

ἀδλητος 

ἀθληχρήν 
γαγε 

ἀγαγόντε 

ἀγάγω 
ἀγακλυτόν. 
ἀγαλλόμενα 

ἄγαλμα 
᾿Αγαμέμνονι 

ἄγαμος -. 
ἀγάννιφον. 
ἀγανοῖς 
ἀγασσάμεθα 
ἀγαυοί 

ἄγγεα 

ἀγγελίην 

ἄγγελος 

ἄγγελοι 

ἄγε 

ἄγειν. 
ἀγείρομεν 
ἀγειρόντων 
ἀγέλῃηφι 
ἀγελείη 
ἀγέμεν 
ἄγεν (ἄγνυ κι) 

ἄγεν (ἀγω). 

ἀγέραστος . 
ἀγέρθη 
ἀγέροντο 

Α. 

δέ1, 

ἀγερώχων. 

ἀγκάς 

ἀγκλίνας 
ἀγκυλομητέω 
ἀγκυλομήτης 

ἀγκῶνα 

ἀγλαά 
ἀγλαΐηφι 
ἀγλαόν 
ἄγνυται 

ἀγοί. ὃ 
ἄγονος Σ 
ἀγοράασθε - 
ἀγοράων 
ἀγόρευε 
ἀγορεύεις 
ἀγορευέμεν. 
ἀγόρευον 
ἀγορεύω 

ἀγορήν 
ἀγορήνδε 
ἀγορήσατο. 
ἀγορηταί 

ἀγορητής 
ἄγος. . 

ἄγρει. 

ἄγριον 5 
ἀγρομένῃσιν 

ἀγρομένοισιν 
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τ ρεΝ 
ἀγυιάς 

ἄγχε. 
ἀγχίμολον. 

᾿Αγχίσῃ 
ἄγχιστα 
ἀγχιστῖναι.. 
ἀγχοῦ 

ἄγω 

ἀδάκρυτος. 

ἁδεῖν. 

ἀδινάων 

ἀεθλεύειν 

ἀέθλους 

ἀδιγενέτῃσιν 

ἄειδε. 

ἄειδον 

ἀείδοντες 

ἀεικέα 

ἀεικέσσι 

ἄειρε. , 

ἀειρομένη 
ἀεκαζομένη.. 
ἀέκοντε . 

ἀέκοντος 

ἀέκουσα 

ἀελλαι 

ἀελλής Ξ 

ἀέντες 

ἀέξει... 

ἀερσίποδες. 
ἅζεο. : 

ἅζετο. 

ἀζηχές . 
ἄζομαι 
ἁζομένη 

ἀζόμενοι 

ἀήρ. Ξ 

ἀήσυλα 

ἀθανάτοισιν 

ἀθέριζον 

ΙΝΘΕΧ ΤῸ 

ἀν ΠΤ ΟΝ 

ΟΠ ΟΞΞΑΚΥ, 

ἀθέσφατον. 
᾿Αθηναίην. 

᾿Αθήνη 

ἀθρόοι 

αἱ (εἰ) 

αἴ 

Αἴαντε 

Αἰάντεσσι.. 

Αἴαντος 

Αἰγείδην 
αἴγειρος 

αἰγείῳ 
αἰγιαλῷ 
αἰγίδα 
αἰγιόχοιο 
αἴγλη 
αἰγλήεντος. 
αἰγῶν 
᾿Αἔδαο 

αἰδεῖσθαι 

αἰδεσθείς 

ἀΐδηλον 

Αἰδι. 

αἰδοίῃς 
αἰδοίοιο 

αἰδοῖος 

αἰδομένω 
"Αἴδος 

ἀϊδρεῖ 

αἰδῶ. 
᾿Αἰδωνῆϊ 

αἰεί 

αἰειγενετάων 
αἰειγενέτῃσι 

αἰέν. 
αἰζηοί 

αἴης. 

αἰθαλόεν 

αἴθε. 

αἰθέρι 

Αἰθιοπῆας. 

642, 

646, 

689, 

Ῥϑξε 
952 
510 
δ14 

θ45 
481 
637 
729 
28 
501 
580 
748 
θ82 
Θ17 
θ45 
516 
θ46 
571 
ΑἼ2 
795 
465 
739 
810 
456 
827 
739 
673 
542 
808 

θ80 
θ23 
768 
476 

641 
087 

δ84 
θ56 
613 

643 
5586 
643 
δδ6 



«θομένφιο. 

αἴθοπα 

αἴθοπι 

αἰθούσῃσι 
Αξθρη 

αἴθωνι 

αἱματόεσσα 

αἵμονα 

αἰνά. 

Αἰνείαο 

αἰνῇ. 
αἰνήν. 

αἰνότατε 

αἶνυτο 

αἰνῶς. 

ἀΐξασα 

αἰόλα. 

Αἰολίδης .. 

αἰολοθώρηξ 
αἰολομίτρην 
αἰολοπώλους 
αἱἰπεινήν 

αἰπόλια ᾿ 

αἰπόλοι 

αἰπύν 

αἱρείτω 

αἷσα. 

αἷσαν 

ΙΝΡΕΧ 

δ80, 

Το 

Ῥαξο 
823 

769 

ΟΙἸΟΒΒΑΚΥ. 

αἰχμητάων. 

αἰχμητήν 
αἶψα. 
᾿Ακάμαντι. 

ἁκώματον 

ἀκαχήμενος 
ἀκαχίζεο 

ἀκέοντο 

ἀκέουσα 

ἀκέων 

ἀκήδεστοι. 

ἀκήν. 

ἀκήριν . 

ἀκηχεμένη.. 
ἄκοιτις 

ἀκόντισεν. 

ἀκόντων 

ἄκοσμα 
ἀκοστήσας.. 

ἀκουάζεσθον 

ἀκουέμεν 

ἄκουσα 

ἄκουσεν . 
ἀκράαντον.. 

ἄκρας ᾿ 

ἄκρητοι 

ἄκριτα 8 

ἀκριτόμυθε. 
ἀκρόκομοι. 
ἀκροπόλτισιν 

ἀκτή. 
ἀκωκή 

ἅλα. 
ἅλαδε Σ 
ἀλαλητός. 
ἀλαλητῷ 

"Αλαλκομενηΐς 
ἀλαπαδνότεροι 

ἀλαπάζοντα 

ἀλαπάξας. 

ἀλᾶτο " 

48Β2 

. 
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ἄλγεα 

ἀλγήσας 

ἀλεγεινῆς. 

ἀλεγίζεις 
ἀλεγίζω 
ἀλέεινε 

ἀλεείνων 

ἀλείτην 

᾿Αλέξανδρος 

ἀλεξέμεν 
ἀλεξέμεναι. 

ἀλεξήσοντα 

ἀλευάμενον 
ἀλεύατο 

ἀλεώμεθα 

Αλήϊον 
αλήμεναι 

ἄλθετο Ν 

ἀλίγκιον 

᾿Αλιζώνων. 

ἁλίοιο 

ἅλιον 

ἅλις. 

ἄλκαρ 

ἀλκή. ᾿ 

ἀλκί. 2 

ἄλλη. 5 

ἄλληκτον. 

ἀλλοδαποῖσιν 

ἀλλοπρόσαλλον. 

ἄλλοτε 

ἀλλότριος. 
ἁλόντε ς 

ἁλοῦσα 

ἄλοχοι . 

ἀλόχου. 

ἀλόχῳ ᾿ 

ἄλτο. : 

ἀλύουσα 

ἀλυσκάζοντι 

ὥλωάς 

ΙΝΘΕΧ ΤῸ 

ῬΡασθ 

4560 

θ24 

712 

δ07 

811 

821 

θ57 

᾿ . 656 

: . θ64 

θ58 

δ85 

ΒΙΥ͂ 

τ ΣΧ ἢ; 

. 694 

ΤΟΥ 

. 824 

τσ ἢ 

: τ ΣΆ, 

3 .- 896 

. ΕΝ ἐτι 

αὐ ἃ 

Ἔππν (ἰςς 

Η . 600 

. «9 8 

- . 6869 

ἱ ὙΠ σα 

.. 491] 

6040 

᾿ . 669 

3 ΞΡ τ γώ 

ΣΙ Ὁ ΟΒΕ 

ΟΙΟΞΒΑΚΥ. 

ἀλωαων 

᾿Αλωῆος 

ἅμα 

᾿Αμαζόνες. 

ἀμβαλλώμεθα 

ἀμύρόσιαι 
ἀμθρόσιος 

ἀμέγαρτον.. 

ἀμειθόμεναι 
ἄμεινον 

ἀμετροεπήῆς 
ἄμμι. . 

ἀμπελόεσσαν 
ἀμπεπαλών 
ἀμύμονας 

ἀμύμων 
ἀμῦναι 

ἀμύξειζ 
ἀμφεκάλυψεν 
ἀμφεποτᾶτο 
ἀμφέχυτο 

ἀμφηρεφέα.. 
ἀμφιαχυῖαν 
ἀμφιθέδηκας 
ἀμφιθρότης. 

ἀμφιγυήεις. 
ἀμφιελίσσας 
ἀμφικαλύπτει 
ἀμφικύπελλον 
ἀμφιμέλαιναι 
ἀμφίπολοι. 
ἀμφίς. 
ἄμφω. 
ἄν (ἴΟΥ ἀνά) 

ἄν 

ἄνα (ἀνάστηθι) 

ἀνά. ἷ 

ἀναθάντες. 

ἀνάθδλησις. 

ἀνάγοντο 

ἄνα (γοα. οὗ ἄναξ) 

Ἐπ ΟΊ 
479, 551 

678 
693 
δ57 
491 



ἀναιδέα 

ἀναιδείην 

ἀναιδές 

ἀναιδής 

ἀναίμονες 
ἀναΐξας 

ἀναίξειαν 

ἀναΐξειεν 

ἀναίρεαι 

ἀνακλῖναι. 

ἀναλκείῃσι 

ἄναλκις 

ἄναξ. 

ἀναπλήσῃς. 

ἀνάποινον. 

ἄνασσε 

ἀνάσσεις 

ἄνασσεν 

ἀναστάς. 

ἀνάσχεο 

ἀνασχόμενος 
ἀνασχών 

ἀναφαίνεις.. 
ἀναχάζομαι 
ἀναψύχοντα 

ἀνδάνω 

ἄνδρε 

ἀνδροκτασιάων 

ἀνδροφόνοιο 

ἀνδρῶν 

ἀνεγνάμφθη 
ἀνέδυ. : 

ἀνεδύσετο. 

ἀνέεργε 

ἀνέηκεν 

ἀνεκτά 

ἀνέλοντο 

ἰνελών 

ἀνεμώλια 
ἀνένευε. 
᾽ -Ἢ νέντες 

ΙΝΌΕΧ ΤῸ ΟΜΟΒΒΆΚΥ, 

Ῥαξο 
193 

δ04 

ἀνέρας 

ἀνέσταν 

ἀνέστη 

ἀνέσχετο 

ἄνεσχον 

ἀνετράπετο 

ἄνευθεν 

ἀνεχάζετο. 

ἄνεω. 

ἀνῆγες 

ἐή 
ἀνῆκεν 

ἀνήκεστον. 

ἀνήσει 

ἀνθεμόεντι. 
ἀνθερεῶνος. 

ἀνιεῖς 

ἀνιηθέντα. 

ἀνέπτοισιν.. 

ἀνιστάμενος 
ἀνόρουσε 

ἀνούτατος. 

ἄνσταντες. 

ἀνστήτην. 

ἀνσχήσεσθαι 
ἀντάξιον 

ἍἌντεια. 

ἀντετόρησεν 
ἄντην ᾿ 

᾿Αντηνορίδαο 

ἀντία. 

ἀντιάνειραι 
ἀντιάσας 

ἀντιάω ἢ 

ἀντιδίην 

ἀντιδίοισι. 

ἀντίδιον . 

ἀντιδολῆσαι 

ἀντίθεον 

ἀντικρύ 
' ἀντίοι 

547 

᾿᾽ , 

΄ 

ξ 

ξῈ δ 88 8588 

ἕξ 

θέ: 

8888 
οι --- Γ] 

τ 
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ἀντί ἀντίν . 
4 

ἀντιόωσαν.. 

ἀντιόωσιν. 

ἀντιφέρεσθαι 
ἄντυγος 
ἄντυξ 

ἄνυσις 
᾿ Π» 

ἀνύω. 

ἀνώγει 
ἄνωγεν 

ἀνώγετον 
ἄξετε. 
ἄξω 

ἀοίδιμοι 
ἀολέες 

ἀόλλισαν 

ἀολλίσσασα 

ἀπάλαμνος. 
ἁπαλήν 

ἀπαμειδόμενος 
Φ ΄ 

ἀπάνευθε 
᾿ ΄ 

ἀπάτερθεν. 

ἀπατηλόν. 

ἀπάτην 
᾿ ΄ 

ἀπεθδήσετο - 

ἀπεδέξατο. 

ἀπέδυσε. 

ἀπειλεῖς 

ἀπειλήσας. 

ἀπέλαμπεν. 
ἀπέλεθρον. 

ἀπέλυσε 

ἀπερείσια. 

ἀπερύκοι 
ἀπέσσυτο. 

ἀπέστη 
ΕΣ 

ὑπέτισαν 

ἀαπεχθήρω. 

ὠπέχθωντα: 
ὑπηλοίηστ) 
; ΄ 

ὠπήμων 

ΙΝΌῸΧ ΤΟ 

668, 594 

ἼῸ2 

710 

{{}} 

ΟΣΟΞΒΑΒΥ. 

ἀπηνέος 

ἀπηύρα 
ἀπηύρων 
ἀπήχθετο 

ἀπίης 

ἀπίθησεν 

ἀποαιρεῖσθαι 
ἀποαίρεο 

ἀποθλητά. 

ἀπούλητόν.. 

ἀπογυιώσῃς 
ἀποδίωμαι.. 

ἀποδῦναι 
ἀπόεικε 
ἀπόειπε 
ἀπόερσε . 
ἀποθέσθαι. 
ἄποινα 
ἀποκρινθέντε 
ἀποκτάμεν. 
ἀποκταμένοιο 

Ϊ ἀποπτάμενος 
ἀπολέσθαι. 

ἀπόλεσσαν . 

ἀπολήγει 
᾿Απόλλωνος 

ἀπόλοιτο 

ἀπόλοντο 

ἀπολυμαίνεσθαι 
ἀπομόργνυ. 
ἀπομόρξατο 

ἀπονέεσθαι. 

ἀπονέοντο. 

ἀπονοστήσειν 

ἀπονόσφιν.. 
ἀποπαύεο 

ἀποπνείων.. 

ἀποπτύει 

ἀπορνύμενον 
ἀπόρουσε 

δθ ἰ ἀποῤῥήξας . 

518, 



αποστιχε 
ἀποσφήλειε 
ἀπόσχῃ 
ἀποτινέμεν. 
ἀποτίσομεν 
ἀποφθίμενον 
ἀποφθινύθουσι 
ἀπούρας 
ἄἅπρηκτον 

ἀπρήκτους. 

ἀπριάτην 
ἁπτέσθω 
ἀπτόλεμος. 

ἄρ. 
ἄρα. 
ἀράδησε 
ἀραιήν 

. ἀραρυῖαν 

ἀραρυίας 
ἀργαλέος 
ἈΑργεῖ 

Αργειφόντῃ 
Ἀργείων 

ἀργεννάων.. 
ἀργέννῃσι.. 

ἀργῆτι 
“Ἄργος 

ΓἌργοςδε 

ἀργούς 
ἀργυρέῃ 
ἀργυρέοιο. 

ἀργυρέοισιν 

ἀργυρόηλον 
ἀργυρόπεζα 
ἀργυρότοξε. 
ἄρειον 

ἀρείοσιν 

Ἄρες. 

ὑρεσσόμεθα 

᾿Άρηα . 

ἐρήγειν 

[ΝΌΕΣ ΤῸ 

Ῥαφο 
δ1ὅ 

792 

. 817 

086, 705 

499 

δεξεξ 

ΟΥΟΒΒΑΒΥ͂.. 

ἀρήγῃ 
ἀρηγόνες 
"Αρηϊ. ᾿ 
᾿Αρηΐφιλος. 

ἀρῆξαι 
ἀρήξειν 

“Ἄρηος 
ἀρήρει 

ἀρηρότι 
ἀρήσασθαι. 

ἀρητῆρα 
ἀρίζηλον. 

ἀριθμηθήμεναι 
ἀριπρεπέα. 

ἀριστερά 
ἀριστερόν. 
ἀριστεύειν. 

ἀριστεύεσκε 

'Αρμονίδεω. 
ἄρνε. 

ἀρνείῳ 
ἀρνύωενοι. 
ἀρνῶν 
ἄρξειαν 
ἄρξωσι 

ἀροίμεθα 
ἅροιο. 

ἄρουρα 
ἀρούρης 
ἁρπάξας 

ἄῤῥηκτος 
ἄρσαντες 

ἀρτεμέα . 

Ἄρτεμις. 
ὄρτια : 

δε δεἐΞεξεξεξεξ, ὃ 
ἃ ἃ 

ξεξξξξ 

δε Ξε δὲ 
ς. 711 

888 

εἶδ. 
ᾷ 

δ ΞῈΞ 
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ἄρχε. 

ἀρχεκάκους 
ἄρχευε 

ἀρχεύειν 
ἀρχόν 2 

ἀρχός . 

ἀρχούς - 
ἀρωγῇ : 

ἀρωγός 

σαι. 

ἄσθεστος 

ἀσθμαίνων. 

Ἀσίῳ. 

ἀσκήσας 

Ἀσκληπιάδη 

ἀσκῷ. ᾿ 

ἀσπαίροντας 

ἀσπερχές . 
. ἄσπετον 

ἀστίδα 
ἀσπιστάων. 

ὥσσα.. ᾿ 
ἄσσον 
ἀσταχύεσσιν 

ἀστεμφέα 
ἀστέρι 

ἀστερόεντι.. 
ἀστεροπητής 

ἀστράπτων 

᾿Αστυάνακτα 

ἀσχαλάᾳ 

ἀτάλαντον. 

ἀτάρ. 

ἀτάρθητος. 
ἀταρτηροῖς. 

ἀταλάφρονα 

ἀτασθαλίῃσιν 

ἀτειρής 

ἀτέλεστα 

ἀτέλεστον. 

ἀτελεύτητον 

ἍΝ 

ΙΝΘΕΧ ΤῸ 

Ῥαξβε 

- . 704 

ἣ . 100 

Σ . 684 

Ἶ ς :0 

Ἴ . 620 

ΟΙΟΒΒΑΚΥ. 

ἄτερ. . 

ἀτέρπου 
ἄτην. 

ἀτιμάω. 
ἀτιμήσειε 

ἄτιμος 
ἀτίταλλε 
τος. 

᾿Ατρέϊ : 
᾿Ατρείδα.. 

᾿Ατρείδαο. 
᾿Ατρείδεω. 

᾽Ατρείδης. 
᾿Ατρείδῃς 

᾿Ατρείδης. 

᾿Ατρείωνος. 

ἀτρεκές 
ἀτρεκέως 

ἀτρέμας 
᾿Ατρέος 

ἄτρομον .- 
ἀτρυγέτοιο. 

ἀτρυτώνη 
ἀτυζομένω.. 
ἀτυχθείς . 
αὐγή. 
αὐδή - 

ἀυδήσασκε.. 

αὐέρυσαν 

αὖθι. : 
αὖθις. 

αὐλῇ. 
Αὐλίδα 
αὐλώπιδι 
ἄῦσαν 

ἀὐσάντων 
αὐταρ. 

αὐτήμαρ 

ἀῦτήν 

ἀὐτῆς 
αὐτίκα 4ϑύ 



αὗτις. Ξ 

αὐτόθι 

αὐτοῖσι Ν 

αὐτοκασιγνήτω. 
αὐτόματυς. 
αὐτοῦ 
αὐτώ. Ξ 
αὕτως : 

αὐχένος 

ἀφαιρεῖται. 

ἀφαιρήσεσθαι 
ἀφαμαρτοεπής 
ἄφαντοι 

ἄφαρ. 

ἀφείη. 
ἀφέλεσθε 
ἄφενος 
ἀφέξει 

ἀφέστατε 
ἀφήσω 
ἀφνειός 

ἀφθιτον 
ἀφίει. 

ἀφόωντα 

ἀφραδέως 
ἀφραδίῃ 
ἀφραίνοντα 
Ἀφροδίτης. 

ἄφρονι 
ἀφρῷ. 
ἀφύξειν 
ἀφυσσάμενο!: 
ἀφύσσων 
᾿Αχαιιάδων 
Αχαιΐδα 

Αχαιΐδες 
Αχαιοῖς. 

ἄχεα. . 

ἄχεϊ. 

ἀχεύων 

ἀχέων 

ΙΝΏΕΧ ΤῸ 

Ῥαχο 
. . δ0ὺ2 

7103 

4170 

δ89, δ9θ4 

ΟΙΟΒΒΆΚΥ. 

, ἀχθομένην. 

᾿Αχιλεὺ 

᾿Αχιλῆος 
᾿Αχιλλῆος 
ἀχλύν 

ἄχνας 
ἄχνην Ε 

ἀχνύμενοι. 
ἀχνύμενος 

ἄχος. 

ἀχρεῖον . 

ἄχρι. . 
ἀχυρμιαῖ . 
ἄν. ᾽ 
ἀψῖσι. . 
ἅψοῤῥοι . 

ἄψοῤῥον . 

ἄωρτο . 

βάζες . 
βαθέης 
βαθείης 
βαθύσχοινον 
βαῖνον ἴ 

βάλε. : 

βαλέεν 

βάλλε ; 
βάλλεο : 

βάλλων 

βάν. 

βαρείας 
βάρυνε 
βαρυστενάχων 

βασιλεύσομεν 

βασιλῆες 
βασιλῆι. 
βασιληΐδος. 
βασιλήων. 

βάσκε 

βάτην 



8δ: 

δΒεδάασι 

βεδήκει 

Βέθδληαι 

βεδλήκει 

Βέδληται 

θεύρώθοις 
ϑβϑείω.. 

ϑέλεσσιν 

βένθεσσιν. 
.88... 

βηλοῦ 

βῆσαν 
βῆσε. 

ϑήσετο 

Βήσομεν 

βήσσῃς 
Βίας. 

βΒιδῶντα 

ϑ-: 
“ίηφιν 

δβιοῖο. 

βιότοιο 

βλαφθέντα 
βΒλήμενος 

βλῆσθαι 

8λῆτο ἐ 

8όεια 

δοέσσι 

βοήν. 
βοόωντα 

βΒοόωντες 

Βορέαο 

βοσκομενάων 
βοτρυδόν 

βουθῶνα 

βούλεται 

βουλεύσατο 

βουλευτῇσιν 

βΒουλέων 

βουλή 

βουληφόρος 

ΙΝΘΕΧ ΤῸ 

ΡῬεξε 
465 
8 

. Ὁ 7 
718 
768 

Ὧν νἀ 00 
ΤΥ ΒΕν 
δ 91 
Ὁ 408 

828, 419 
886 
561 

396, 167 
ς 684 

5083 
θ57 

τ θ0 
«Ἄς ὅδ8 

584 
ἘΣ Ρ Ἀ γ80 
:- 20 
. 91 
 - 8 

723 
114 
752 

τιδ 
θ60 

. 488 

503, 593 

ΟΙΟΞΒΑΚΥ. 

βουπλῆγι 
βουκολέοντι 

βοῦς. 

βοῶπις 
βρέμεται 
βρεχμόν 
Βριάρεων 

βρίζοντα 
βριθοσύνῃ. 
βριθύ. 
Βρισηΐδα 

Βρισῆος 
βροτοί 

βροτολοιγέ. 
βροτόν 

βωμόν 

βωμούς 
βωτιανείρῃ. 

γαῖα : 
γαῖαν 

γαίῃ. 

γαίων 

γάλα. 

γαλόῳ 
γαλόων 

γαμθροῖσι. 
Γανυμήδεος 

γάρ. . 
γεγάασι 

γείνατο 

γέλασσαν.. 
γελοίϊον 
γενεαί 

γενεῆς 
γενέθλη 
γένετο 

γένευ 

γένηται 
γενναῖον 

ἐγ, 

. 

714 

512 

811 

845 

773 



ΙΝΡΕΧ ΤΟ 

Ῥαρο 
γενοίατο. . . 6084 
γέρα. - Α . 620 

γεραιάς Ξ ξ . 816 

γεραιός : . 480, 677 

γεράνων. 5 Σ . 647 

, γεραρόν . : ᾿ . 673 

γεραρώτερος Ζ δ . 679 

γέρας. ἥ ΐ : . 496 

Γερήνιος. ᾿ ᾿ . 688 

γέρον. ς " . Α467, δ84 

γέρουσιν. ς : . 7893 

γερούσιον ΧΙ 

γεφύρας 790 

γηθήσαι 528 
γήθησεν δ42 
γηθόσυνος ϑ 128 

γήραι. 671 
γῆρας 408 
γῆρυς 743 

γλάγος. 2 049 
γλαυκῶπις. ᾿ :. 8. 

γλαφυρῆς. “ ς . δ99 

γλαφυρῇσι. : ἐ . 646 

γλουτόν . ᾿ ᾿ . 00 

γλυκίων. Ὁ γαῖα . δΩ17 
γλυφίδςος. -.- . ἃ: 716 
γλώσσης. ᾿ ᾿ . 526 
γνύξ. : 2 Ε . 7600 
γνῷ. Ξ : : . δδδ 

γνώμεναι 685 
γνώσεαι ᾿ 697 
γνώσῃ ς 657 
γνῶσιν 829 
γνωτούς . 6714 

γνώωσι . . δ86 
γόον. 7606, 839 
γοόωσα 184, 894 

Γοργείη .- 801 
γούνασι 781 

γουνάσομαι 558 

ΟΙἸΟΒΒΑΒΥ, 

γούνων 

γράψας 
γρηὶ. 
γύαλον 
γυῖα. 

γυναιμανές. 
γῦπες 

ΕΒ Ε ὃ 
6567 

ἃ 8 

ΓΕΙΕΕΥΤΙΥΣΙΕΕΙΕΕΕΓΤΓΕΓΕΙΙΥΥ 
“ἢ Ζ 4 
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δαμόωσιν 

Δαναοῖσι 

Δαναῶν 

δαπέδῳ 

Δαρδανίδαο 

Δαρδανίδης 

Δάρδανοι 

δασμός 
δάσσαντο 

δατέοντο . 

δαφφινός 
δαῶμν . 
δέν . ΕἾ 

δέδασται. 

δέδεξο 5: 

δεδέξομαι . 
δέδετο 

δεδήει ᾿ 

δεδμήατο 
δεδμημένοι. 
δεόδμήμεσθα 
ὀέδυκν . 

δειδέχατο. 

δειδήμονες. 
δείδιθι 

δειδιότες 

δειδίσσεο 

δειδίσσεσθαιε 

δείδοικα 

δειλός 

βεῖμα. ὲ 

δεῖμος - 

ἱεινή. Η 

δεινώ. ἕ 

ξεῖξαε Ξ 

δεῖπνον . 

δειρήν . 
δεῖσε.. 

δεκάδας 

δεκάτη Σ 

δεκάγιλοι. 

Ι͂ΝΒΕΧ ΤΟ 

Ῥρξο 
834 

ΘΙΟΞΞΑΕΥ. 

δέκτο. 

δέμας. 
δενδρέῳ 

δέξασθαι 

δεξιτερῇ 
δεπάεσσιν. 

δέπας 

δερκόμενοι.. 

δερκομένοιο 

δέρμα 

δεύεο. 

δευοίατο 

δευόμενον. 
δευομένους.. 
δεῦρο. 

δέχεσθαι 

ὀέχθαι 

δή 
δηθύνοντα. 

Δηϊκόωντα. 

δηΐοιο 

δηΐοισι 

δηϊοτῆτι 

δηλήσασθαι 

δηλήσηται. 

«Δημήτηρ 
δημοδόρος. 

δημογέροντες 

ὁῆμον 

διακοσμηθεῖμεν 
διακρινέει. 

διακρινθεῖτε 

᾿δ56,. 



ΙΝΘΕΧ ΤῸ ΟΙἸΜΟΒΒΆΚΥ. 

Ρ 
διακρινθήμεναι. ᾿ ὃ δδ4 διοτρεφέος. 
Διακρίνωσι. 5 : . 649] διοτρεφέων. 
διακτόρῳ . Ε 3 . 602 δίπλακα 
διεμέτρεον. ᾽ ᾿ . 688 | δέπτυχα 
διαμετρήτῳ “ : . 692 δίφρον 

διάμησε . ς : . 6941 δίφρῳ 
διαμπερές. Ὰ , . 764] δίῳ. 
δῖαν. Ἶ Ε ᾿ . 502 διωκέμε 

διάνδιχα. ᾿ : . δΙ13 Διώνης 

διαπέρσαι. ὃ : . Ἴ10] Διωνύσοιο. 

διαπρήσσουσα. : . δ69) ὁμηθέντα 
διαῤῥαῖσαι.. : : . 649 ὁμωῇσι 
διασκιδνᾶσιν ὁ. ᾿ . 790] δοιαΐί. 

διαστήτην. Ξ : . 458 δοῖεν. 

διατρίδειν. : : . 709 δοιοῖσιν 

διατρυφέν. : Ἂ . 695] δοιώ. 
δίδου. ς ᾿ ᾿ . 767] δολιχά 

διδυμάονε. ᾿ : . 791 δολιχόσκιον 
δίε : : . . 92 δόλοισι 
διείρεο 2 ; . δ719 δολομῆτα 

διεκόσμεον. .- . . 649) δόλους 
διεξίμεναι . . .. . 886) δολοφρονέουσα 
δϊηε τ σον ΘΙ δΟΜαΨ ΟΣ  ς 
διίπουσσί . . ..- . δ608] δόμεναι 

διεπράθομεν : 3 . δδ0 δός 
διέπρησσον ᾿ : . 688] δόσαν 

διέσσυτο. ον ὺὺς͵ 846] δούλιον. 

δισχ . - ..- . 7868] δουλιχοδείρων 
διέτμαγν. - - - δΎ7) δούπησεν 
Δ οι στον τ ἌΞΕΙ δοῦπον 
διζημένη ΄. : ᾿ . ἽΙ2 δοῦρα 

δίζυγες . Ἶ ῖ . 69 δοῦρε. 
δικαζέμεν. : Ε . δ79 δουρί. 
δικασπόλοι Σ ᾿ . δῶ4  δουρικλειτός 
δινεύι . : : . 754 δουρικλυτός 
δινήεντι . - : . ἼΒ7 δουρός Ξ 
δινωτοῖσι. : : . 699 δράκοντα 
διογενέςέε . -.- . . δ44| δράκων. 
Διομήδεα - 2 : . 985) Δρύαντα 
δῖος, α, ον. . 459, 497, 673 | Δρύαντος 

Διός. ᾿ ᾽ . 457 δύεται 

815 

ὃ 
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δύμεναι 

δῦναι. 

δυνάμεσθα.. 
δύνασαι 

δῦνε. 

δυνήσεαι 

δυςαέος 

δύσετο 

δυσκλέα 

δυςμενέεσσιν 
δυςμενέσιν. 
Δύςπαρι 
δυστήνων. 

δύσω. 

δυςώνυμοι. 
δύω 
δῶ 
δωδεκάτῃ 
δώῃ. 
δώῃσιν 
δῶκε. 

δῶμα. 
ὁδώματα 

δώσει. 

ὁῷσι. 
δώσουσι 

δώχ᾽ . 
δώωσιν 

ΙΝΡΕΧ ΤΟ 
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500 

551 

ΘΟΙΟΞΒΑΚΥ. 

ἔθραχε 
ἐγγεγάασιν 
ἐγγνυαλίζει. 
ἐγγυαλίξει.. 

ἐγείναο 

ἐγείρομεν 

ἐγκέκλιται. 
ἐγκέφαλος. 
ἔγνω. : 
ἔγρετο 

ἔγχει. 

ἐγχείῃ 
ἐγχείῃσι 
ἐγχέσπαλοι 
ἐγχριμφθεῖσα 
ἐγών. 

ἐδάην. 

ἐδάμνα 
ἔδαψεν 
ἔδδεισεν 
ἐδείδιμεν 
ἐδείδισαν 

ἔδειραν 

ἐδέξατο 

ἐδεύετο 
ἑδέων 
ἐδηλήσαντο 

ἐδητύος 

ἔδησαν 

ἐδήσατο 

ἔδμεναι 
ἐδνοπάλιζεν 

ἔδονται 
ἕδος. 

ἕδοα". 

ἔδυ 
ἔδυν. 
ἔδυνεν 

ἐδύσετο 

ἐδύτην 

ἔδωκεν 



ἑείκοσ. 

ἔειπες 

ἐεισάμενος 
ἐέλδωρ 
ἐέργαθεν 
ἐέργει 

ἐεργμένας. 
ἔζεο 

ἕζετο. 

ἑζομένω 

ἕζοντο 

ἕξηκεν. 

ἔην 

ἐῆος. 

ἔῃσι. 

ἔθεεν.. 

ἔθελε. 

ἔθελεν ᾿ 

ἐθέλῃσι 

ἐθέλῃσθα 

ἔθελον 

ἐθέλωμι 
ἐθέν . 

ἔθεν. 

ἔθεσαν ᾿ 

ἔθηκεν 3 

ἔθνεα. ὃ 

ἔθορε. 
υἷα 

εἰαμένῃ . 

εἰαρινῇ . 
εἰαρινοῖσιν.. 
εἴας. 

εἴασκον 

εἴαται 

εἴατο. 

εἶδαρ. 

εἴδεται 

εἰδήσειν 

εἴδομεν 
εἰδομένη 

ΙΝΌΕΧ Το 

Ῥαζο 
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εἶδουο . 
εἰδότε ὲ 

εἰδυίῃ 5 . 
εἴδωλον ᾿. 

εἰδώς. 

εἶεν. 

εἶθαρ. 
εἴθε. ᾿ 

εἴκελος 

εἴκετε 

ἐΐκτην 

εἰκυῖα ὲ Ε 

εἷλε. . . 

εἵλετο ἢ 

εἰλέωσιν . . 

εἰλήλουθας. 

εἰληλούθει. 

εἰλιπόδεσσ: 

εἰλόμενοι. 
εἰλομένων. 
εἰλυμένος. 
εἵμασιν . . 
εἶν - ̓ .- 
εἱμένι . ᾿ 
εἷε  . . 
εἶν. ᾿ ἣ 

εἴνατος 
εἵνεκα Α . 

εἶο. Ξ 
εἶπε. 

εἴπερ. 
εἴπεσκεν. . 

εἴπῃ. : . 
εἴποι. 5 ᾿ 

εἴρετο . . 
εἴρηται ὃ 5. 

εἴρια. ᾿ὶ ᾿ 
εἰροκόμῳ. . 
εἴρομαα . . 
εἰρόμεναι : - 

711 

ἜΤΕΓΓΓΕΙΤΕ 

βϑδξὲ 
οι Φ 1 

ἜΕΕΙΤ' 
74 

ἐξ δξξὲ 
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εἰρύαταε 
εἰρύσατο. 
εἰρύσσασθαι 
εἴρυσσεν . 

εἷς 

εἴσαιτο 

εἶσαν. 

ἐΐσας. 

εἰσαμένη 
εἴσατο 

ἶσε. 

ἶσεν. 

εἴσεται 

εἰτήλυθον . 

ἐΐσην. 

ἐΐσης. 

ἐΐσκω. 

εἴσοκεν 

εἰςορόωντας 

Φιὼ. 

εἶτε 

εἰῶ 

εἴωθε. 

εἰοθότι ; 

εἴως. 

εἰῶσι. Ξ 

ἑκάεργον 
ἕκαθεν ν 

ἐκάλυψαν 
ἐκάλυψε 

ἑκάτερθεν. 

ἑκατόγχειρον 
ἑκατόμδης. 
ἑκατόμδοιος 

ἐκγεγάμεν. 
ἐκγεγαυῖα. 

ἔκδοτε 

ἐκέδασσε 

ἐκέκαστο 

ἐκέκλετο 

ἐκέχλιτο 

ΙΝΘΕΧ ΤῸ 

Ῥαξθ 
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ἐκεύθανον . 

ἔκηα. 

ἑκηθολίαι 

ἑκήδολος 

ἑκηδόλου 

ἕκηλοι 

ἐκίχανεν 

ἔκλαγξαν 
ἐκλελάθεσθαι 

ἔκλεψεν 

ἔκλιναν 

ἐκλίνθη 

ἔκλυε. 

ἔκλυες 

ἔκλυον 

ἐκμυζήσας. 

ἐκολῴα 

ἐκόμισσεν. 
ἔκπαγλα 
ἐκπαγλότατε 
ἐκπάγλως. 

ἐκπαιφάσσειν 
ἐκπέρσαι 

ἔκπεσε 

ἐκπρεπέα 

ἐκραίαινεν. 

ἔκρινεν . 

ἔκτα. 

ἐκτάμνῃσιν. 
ἐκτελέουσιν 

ἕκτον. Ἀ 

Ἕκτόρεον. 

ἝἙκτορίδην. 

“Ἕκτορος 
ἑκυρέ. ; 
ἐκφερέμεν. 

ἔκφυγε 

ἔκχεον 

ἑκών. 

᾿ ἐλάαν 

ἑκκαιδεκάδωρα 

. 
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Ραρο Ρερο 
ἔλαμπε : 2 . ΤᾺ2. ἐλκεσιπέπλους, : . 898 
ἐλάσαι ᾿ ὁ 5 . Ἅ14. ξλκετη ἶ " . δι4 
ἐλάσασκεν.. : - . 616 ἑλκηθμοῖο. " : . 833 
ἔλασσεν ᾿ : . 729, 188 ἑλκόμενον ᾿ Ν. . 796 
ἐἑλάσσῃ . : : . ΤῊ 1 ἕλκος. ᾿ : .ῦ . 1723 
ἐλατῆρι. οι ξ : . 719. ἔλλαδε : Ὰ ͵ . 9671 
ἐλώτῃσν . ς Ὁ ῦΟΘῳ. 02 ἐλοίμεα , . . - δι 
ἐλαύνετον. ᾿ ᾿ . δ88 | ἔλονται. Ε ὃ . 64 
ἐλάφοιο. ; Ε . δ] ἑλόντε ᾿ ᾿ . .ς δ4] 
ἐλῴρά ,ν . 6 ,, Ἰδὲ ἑλπόμενι . . . ᾿᾿. .660 
ἔλδεται. . ᾿ ᾿ . Υ871 ἔλσαι. ; ὃ . . δδδ 
ἕλε. : . : . 515] ἕλωμαι Ἀ ; . δ0Ὶ,δ4ὲ 
ἐλεαίρει . ς ᾿ . 894] ἑλών. ᾿ 5 . . δ0ὶ 
ἐλέγχεα . . ᾿ . θ20] ἕλω. : : ν᾽ . 188 

ἐλεγχέες. Ξ : . 720] ἑλώρια ς . . . 457 

ἐλέγχιστον. : ᾿ . θ2θ) ἐμά. . . . . 479 
ἐλεεινά . , ᾽ . 680 ἐμάχοντο. . . . ὅϑι 
ἐλελιξάμενος ᾿ ; . 691 ἐμόαλε : ᾿ Ε . 670 
ἐλέλιξεν . ὁ ἢ .- δὺῦ τα, ᾿ » ῳυ-89 
ἐλέλιχθεν. ᾿ : . δ μον. ὃ ΣΝ 
ἐλελίχθησαν . . - 88] ἐμέθεν “6... δ7δ,δ9θά4 
ἔλεος. ἕ Ἄ " . 08 ἐμεῖο. Σ ᾿ . δι0 

ἔλετο. Ὁ ὃ... ΜΑΙ ἐμέμμτο . . 9. ..,Ὅ,8 
ἐλεύθερον. . . -» ϑ8ϑόλ)ψωῦ. . . “ ὑὑνπβθ 
ἐλεύσεται. : ε . δ68 ἔμιχθεν . ᾿ . . 679 

ἐλέφαιτα Ὁ. . . « 718] ἐμήνιε .ο {885 
ἐλέχθην. ὗ : . 676 } ἐμήσατο. . . . 820 
ἔλεψεν : 2 οὐ νφ δ24| ἐμίχθη : ὃ ῖ . 765 
ἐλήθετο . ; : . 718 ἐμμαπέως. . ᾿ . 808 
ἐλήλατο . κα ΜΙ ἐμμεμαύώς . ἦς 88 
ἐλθέμεναι Ὁ ᾿ ., δ04 ἐμμεμαῶτε . οὐ 8 
ἔλθῃσι : .«᾿ 7651 ἔωμενι. . . 496, δ84 

Ελικάων. ᾿ νι 668 | ἔμμοοε Σ 5 833 
ἑλέκωπες. . " , δ61] ἐμόγησα . ᾿ 50 
ἑλικώπιδα. - ὁ ἢ κΚΆ492 [μού . . 2... ὁ... .:»τ θᾶ 
ἔλιπε. Ε : ᾿ . δδ59 ἔμπεδος. ᾿ Ε . 8ι 

ἐλίσσετο 408 | ἔμπεσε « . ς 718 

ἑλισσομένη.. : . δ40᾽ ἐμπεφυυῖα. ᾿ . . δ᾽ 
ἕλκε. Ξ . 695, 716 ἔμπης ᾿ ᾿ ᾿ . δϑι 

ἑλκέμεν . : , θ10 ἐναιρέμν . . . - 835 
ξλκεο. ἣ : Ἶ ..,,518 1 ἐναίσιμα. δ Ρ . 885 
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ἐναίσιμον 
ἐναίσιμος. 
ἐναλίγκιον. 

ἐναντίω 

ἔναρα - 

ἐναρίζοι 

ἐναρίθμιος. 
ἐνάρων 

ἑνδεκάπηχυ 
ἐνδέξια 

ἔνδοθι 

ἔνδυνε 

ἐνδῦσα 

ἐνέδησε 

ἐνείΐκω 

ἔνειμεν 

ἐνέπασσεν. 

ἐνέρτερος 
ἔνεσαν 

ἔνευεν . 

ἐνῆεν. Ξ 

ἐνήρατο 

ἔνθα. 5 

ἐνθάδε 

ἔνθεο. 

ἐν . 

ἐνιαυτοί 

ἐνίκα. : 

ἐνιπήν : 

ἔνιπτε ΄. 

ἔνισπεν . 

ἐννεαθοίων. 

ἐννεάχιλοι. 
ἐννεσίῃσιν . 

ἐννῆμαρ. 
ἐνόησεν . 

ἐνοπῇ . 

ἔντεα. 

ἔντεσι 

ἐντέταται . 

ἕντο. 

ΙΝΘΕΧ ΤΟ 

Ῥαξϑ 
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. 768 
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740, 882 
468, 616 

607 
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ἐντροπαλιζομένη.. 
ἔντυεν 

ἐνύπνιον 

Ἐνυώ 

ἐνώμα 
ἐνωπῇ 

ἐνῶρσεν 
ἐνῶρτο 3 

ἐξ... δ 

ἔξαγε. . 

᾿Ἐξάδιον . 

ἐξαίνυτο 

ἐξαίρετοι 
ἐξακέσαιο . 

ἐξαλαπάξαι 

ἐξάλλεται. 

ἐξαπίνης 

ἐξαπολοίατο 

ἐξάρχων - 
ἐξαύδα 

ἐξεδύοντο 

ἑξείης ς 

ἐξείνισσα. 

ἐξείρετο. 
ἐξεκάθαιρον 
ἐξεκυλίσθη.. 

ἐξέλετο 

ἑξέμεν 

ἐξενάριξεν. 

ἐξερέω 

ἐξερύσαι . 

ἐξεσάωσεν. 

ἔξεσε. Ξ 

ἐξέσπασε 

ἐξεσύθη 

ἐξέταμον 
ἐξεφαάνθη . 

ἐξήρπαξε . 

ἐξόπιθε 

ἔξοχον 

ἔοικεν 



εοικῶς ᾿ 

ἕο 

ἐόν 

ἐόντα. 

ἔοργας 
ἔοργεν 

ἐπαγείρειν. 

ἐπαιγίζων . 
ἐπαΐξας 

ἐπαΐσσοντα 
ἐπαίτιοι 

ἐπαμείθεται 
ἐπαμείψομεν 
ἐπάμυνον 
ἐπαρξάμενοι 
ἐπάσαντο 

ἐπασσύτεροι 

ἐπασσύτερον 

ἐπαυρήσεσθαι 

ἐπαύρωνται 

ἔπεα. ἣ 

ἐπέγναμψεν 
ἐπέδησεν 

ἐπέδραμεν. 
ἐπέεσσιν 

πείγει 

ἐπειγέσθω 

ἐπείγετο 

ἐπειγομένων 
ἐπείθετο 

ἔπειραν 

πειρᾶτο 

ἐπειρήσαντο 

ἔπεισιν 

Ἐπειῶν 

ἐπεκραίαινε 

ἐπεμαίετο. 

ἱπεμήνατο. 

πέμυξαν 
πέοικε 

ΙΝΏΕΧ Το ΟΠἸΟΒΒΆΕΥ, 

ἐπενήνοθε. 

ἐπεπείθετο. 

ἐπέπιθμεν. 
ἐπέπλεον 

ἐπέπληγον. 
ἐπεπωλεῖτο 

ἐπέρεισε 
ἐπέρησεν. 

ἐπεῤῥώσαντο 
ἐπεσθόλον. 

ἔπεσιν 

ἐπεσσεύοντο 

ἐπεσσύμενον 

ἐπέσσυται. 

ἐπέσσυτο 

ἐπεστενάχοντο 
ἐπεστέψαντο 
ἐπέτελλε 

ἐπετέλλετο. 

ἐπευφήμησαν 
ἐπεύχεται. 

7 ἔπεφνε 

ἐπεφράσατο 

ἐπῆεν 

ἐπήνεον 

ἐπηπείλησε 

ἐπί 

ἔπι. 

ἐπίαλον 

ἐπιδασκέμεν 
ἐπιδήσεο 

ἐπιδρίσῃ . 

ἐπιγνάμψασ 
ἐπιδέξια 

ἐπιδεύεαι 

ἐπιδευής 

ἐπιδινήσας. 

ἐπίδρομον. 
ἐπιείκελον. 

ἐπιεικές 

ες 8 .Ὁ -- ᾳ 

δε ξ  ξξξ 
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ἐπιεικτὸν 

ἐπιειμένε. 

ἐπιέλπεο . 

ἐπίηρα 
ἐπιθαρσύνων 

ἐπειθρώσκουσι 
ἐπιθρώσκων 
ἐπικουρήσοντα 

ἐπικεύσω 

ἐπίκουροι. 

ἐπιλεύσσει. 

ἐπιμάσσεται 
ἐπιμειδήσας 

ἐπιμέμφεαι. 
ἐπιμέμφεται 
ἐπιμισγομένων 
ἐπιόντα 

ἐπίορκον 

ἐπιπείθεο 

ἐπιπείθηται 

ἐπιπλώς 

ἐπιπλώσας. 

ἐπιπνείουσα 

ἐπιπροέμεν. 
ἐπιπτέσθαι. 

ἐπίῤῥοθος. 
ἐπισσείῃσιν 
ἐπιπωλεῖται 
ἐπίσῃ 
ἐπίσσωτρα.. 

ἐπιστάμενος 
ἐπίστατο 

ἐπιστρέψας. 
ἐπισφυρίοις 
ἐπιτάῤῥοθος 

ἐπιτεῖλαι 

ἐπιτέλλεο. 

ἐπιτέλλω 

ἐπιτετράφαται 

ἐπιτηδές 

ἐπιτοξάζοντο 

ΙΝΘΕΧ ΤΟ 

Ῥαξε 
811 

ΟἸΟΞΒΑΒΥ͂. 

ἐπιτροχάδην 

ἐπιφλέγει 

ἐπιφρασσαίατο 
ἐπιχθονίων. 

ἔπλεο 

ἔπλεον 

ἔπλετο 

ἔπληντο 

ἐποίσει 

ἕποιτο 

ἐποιχομένη 

ἐποιχομένην 

ἑπόμην 
ἐπονεῖτο 

ἕποντα 

ἕποντο 

ἐπορεξάμενος 
ἐπόρουσε 

ἔπορσον 

ἐποτρύνητον 
ἐπράθομεν . 

ἑπταπύλοιο 

ἔπτατο 

ἐπῴχετο 

ἔραμαι 

ἐρατά : 

ἐρατεινήν. 

ἔρδον. .. 

ἐρέειν : 
ἐρέεινε : 

ἐρεείνεις . 
ἔρεθε. : 
ἐρέθησιν . 
ἐρέθιζε 

ἐρεθιζέμεν . 

ἐρείομεν . 
κ 

- ως δε ηθὰ 
δῖ2, 650, 537 

. ὙἽ44 

. 490 
7ϑ8ι 
799 
469 

οεῖδν, ον 
τ λυδλ 

. 831 
558, 670 

779 



ἐρεισάμενος 
ἐρείσατο 

ἐρεμνήν 

ἔρεξεν 

ἐρέοντο 

ἐρέουσα 

ἐρεπτόμενοι 

ἐρέτας 

ἐρετμοῖς 

ἔρεψα 

ἐρέω. 

ἐρήτυε 
ἐρητύειν 

ἐρήτυθεν 
ἐρήτυον 

ἐρητύσασκε 
ἐρητύσειε 
ἐριθώλακα. 

ἐριθώλακι. 

ἐριγδούποιο 
ἔριδα. 

ἐριδαίνετον 

ἔριδι. 

ἔριδος 

ἐριζέμεναι. 

ἐρίζεται 

ἐρίζω. 

ἰοίηρας 
ἐριθηλέων. 

ἐρικυδέα 
ἐρινεόν 
ἔριπε. 

ἐριπών 

ἔρις 

εἐρίσαντε 
ἐρίσσειε 

ἐρίτιμον 

ἕρκος. 

ἕρμα. 

ἕρματα 

Ἑρμέῃ 

ΙΝΌΘΕΧ ΤῸ ΟΥΟΒΒΑΠΝΥ. 

Ἑρμείας 
ἔρξαντα 

ἔρξῃς. 
ἔρξον. 

ἔρον. 
ἔῤῥεεν 
ἐῤῥίγῃσι . 
ἔῤῥηξεν . 

ἐρύετο 

ἐρυκακέειν.. 

ἐρυκάκετε. 

ἔρυξαν 

ἐρύξας 
ἐρύοντα 

ἐρυσαίατο. 
ἐρύσαντο 
ἐρυσίπτολι. 

ἔσαν. 

ἔσεαι. 

ἔσεται 

ἐςαθρήσειεν 

ἀξ 838ὲ 8 

8858 8 ὃ 
ταῦ 

νει: 8 8 8 5 ὃ 
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ἔσσεν 

ἔσσεται 

ἔσσευα 

ἐσσεύοντο. 

ἐσσί. 

ἔσσο. : 

ἐσσόμενα 

ἐσσομένοισι 
ἐσσύμενον. 
ἔσταν 

ἐσσυμένως. 
ἑστάοτα 

ἕσταμεν . 
ἑσταότες 

ἕστασαν 

ἑστᾶσι Ξ 

ἐστεφάνωται 

ἑστήκει . 

ἐστήριξε 

ἔστησαν 

ἕστητε 

ἐστιχόωντο. 

ἐστόν. 

ἐστω. 

ἔστων 

ἐστρατόωντο 

ἐσύλα 

ἐσύλευον . 

ἔσφαξαν . 

ἔσχε. : 

ἔσχοντο 

ἑταίρῳ 

ἑτάρη. ᾿ 

ἑτάροισιν 
ἜΤΟΣ 

ἔτειρεν 
ἔτεκες 

ἐτελείετο 

ἐτέλεσσας. 

ἐτέλεσσεν. 

ἔτελλν -. 

΄ 

ΙΝΘΕΧ ΤΟ 

- 

Ῥβεε 
» ΟἾΒΙ: 
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618, 715 
782 
682 
732 
721 
80] 
Ἴ32 
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᾿Ετεοκληείης 

ἑτέρωθεν 
ἑτέρωσε 

ἔτῃησιν : 

ἐτήτυμον. 

ἑτιταίνετο. 

ἔτλη. 

ἑτοιμάσατε. 
ἐτράπετο 
ἐτραφέτην. 

ἔτρεφον 

ἐτύχθη 

ἐτώσιον 

εὖ . 

εὕδῃσι 
ἐδδμητον . 
εὗδον. 
εὐειδέα 
εὐεργέος 
εὐζώνοιο 

εὔκηλος 

ἐϊκνημῖδες.. 

ἐϊκτίμενον. 
εὐκύκλους. 
ἐὐμμελίω 
εὐναιετάοντας 

εὐναιομενάων 
εὐναιόμενον 
εὐνάς. 

εὐνηθέντε. 

εὐξαμένοιο . 
εὐξαμένου. 
εὔξαμτο 

ἐύξοον 

Ῥες 
κι ϑδα, 

. 826 

749 

729 

601 

831 

491 

699 

611, 682 

710, 712( 
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Ῥαρο 
εὐπατέρειαν Ἶ . 830 ἔφατο 

εὐπέπλῳ. : ὶ . 8,84 ἐφέδοντο 
ὑπέπλων. : ες 85] ἐφέζετο. 

ἐὐπλεκές. -. . 45 ἐφεζόμενοι. 
ἐὐπλόκαμον “ ᾿ . 888] ἐφείω. 
εὐποιητῇσι. Σ : . 786] ἔφες. 
εὔπρυμνοι. : : . 721] ἐφέστασαν. 
εὔπωλον. Ἶ ἤ . 791 ἐφέστιοι 

εὐα. . “-. . - 811] φοτμός 
εὑρέμεναι. πον . 684] ἐφετμέων 
εὖρον. .. ᾽ : δ45 | ἐφῆκεν 
Εὐρς . . - . 609] ἐφῆπται 
ἐὐῤῥεῖος . ξ Ἢ 840} ἔφηπτο 

τὐῤῥείταο ᾿ ᾿ ; . 818 ἐφήσεις 

:ὐρυάγυιαν. . ᾿ . 6924 ἐφῆσθα 
Εὐρυθάτν. . -.- . δ40] ἐφθίατο 
τἰρυκρείων. . . ὁ. 492] ἐφιείς 
εὐρυμέδων. ΟΝ ΤΙ . 725 ἐφίλατο 

εὐρύν. . . .« - δ22] ἔφόδηθεν 
εὐρύοπα. . - - 571 ἐφοῖτα 
ἐὐσσέλμοο. . . . 6|81 ἐφοπλίζοιμεν 
εὖτε .- Ὁ ς΄ « 485] Ῥθψίρη 
εὐτείχεον. : ; . 499 ἐφώρμησαν 

εὔτυκτον . ᾿ ᾿ . 691 ἔχανε 

ἐύΐφρυα . . . - 682] ἐχάζετο 
εὐφρανέειν.. ἢ - . 97 ἐχάρη 
εὐφρονέων. - . . 484] ἐχάρησαν 
εὐφυέες . ς΄ ἡ ΘΙ ἔχ - 
εὔξπο. Ὁ «Ὁ .« . ἤρθϑθ]ξἔχεεν 
εὐχετάασθαι : : . 829] χεπευκές. 
εὔχεται . , ᾿ . 490] ἔχεσκεν . 

εὔχετο 3 ᾿᾿ ᾿ . δθ2] ἔχεσκες 

εὐχομένης. Ἶ ἦ . δδφ᾽|ξἔχετο. 

εὐχόμενος. . -- 5. 478] ἔχευαν 
εὐχωλή. ᾿ . 48ΙῚ1, 744 ἐχεύατο 
εὐχωλήν. , ἢ . 61 ἔχῃς. 

εὐώδεϊ ᾿ Σ ᾿ . 698 ἔχθιστος. 
ἔφαγε Ἶ : ᾿ . 631 ἐχθοδοπῆσαι 
ἔφαν. ν : " -’ 679 [ ἔχον. Σ 
ἐφάνη. ; ; . . 629 ἔχων. 

ἕφαντο ἢ . 8839 ὀγώσατο 
4 Ὦ 

ἘΣ 

ΕΙΣ ΣΕ ΥΕΕΤΕΨΓΕ 
Ξ- [- 
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ἔψοόνται 

ξω΄ - 

ἐῴκει. 
ἐῶμεν 
ών 

ἑῳνοχήει 

ζαθέην : 

ζάκοτον 

ζαχρηῶν 
ζευγνύμεναι 
Ζεύς. 

ἣΝ 
ὟΣ 

ὃ 

ἤ 
ον τς, 
ἡ ([ΟΥ ἔφη). : 
ἈΝΕ ν τ . 

ἧ 
ἣ 

ἤγειρα : 8 
ἠγείροντο. 
ἡγεμόνεσσιν 
ἠγερέθονται 
ἠγερέθοντο. 

ἤγερθεν 

γδᾶτο  γηςς 

ΙΝΒΕΧ ΤΟ 

Ῥϑξε 

711 

4917 

597 

Ξ . 620 

. . 497 

τ06 

795, 814 

ΘΙ ΟΞΒΑΆΒΥ͂. 

ἡγήτορες 
ἠγνοίησεν. 
ἤγομεν 
ἠγορόωντο.. 

ἦδέ 

ἠερέθονται.. 
ἠέρι. 
ἠέριαι 

ἠερίη. 
Ἠετίωνος. 

ἤθεα. 

ἠθεῖε. 

ἤθελον 

ἤϊε 
ἠΐθεον 

ἤϊξαν. 

ἤϊξεν.. 

ἠϊόεντι 

ἠΐχθη. 

ἠϊόνος 
ἧκα 

ἧκε (ἴημι) . 
ἧκε (ἥκω). 

ἠκέσατο 

ἠκέστας 

ἤκουσεν 

ἠλακάτην. 

ἤλασαν 
ἠλάσκουσιν 

ἠλέκτωρ -.-. 

1 ἠλήλατο 

᾿ ἦλθε. 40] 



ἡλοίσι 

ἤλυθον. 
ἠμαθόεντος. 

ἦμαρ. 
ἤματι. 

ἤμθροτες 

ἠμείθετο 

ἥμενον 

ἡμετέρῃσιν.. 

ἤμην. 
ἥμισυ. 

ἦμος. ᾿ 

ἠμύει. 
ἠμύσειε 
ἥν 

ἥνδανε 

ἠνεμόεσσαν 
ἤνεον 

ἡνία. 

ἡνιοχῆες 

ἡνιόχῳ 

ἠνίπαπε 

ἦνις. 

ἠνορέην 

ἠνορέῃφι 
ἤντετο 

ἤντησα Ἢ 

ἦντο. 

ἠνώγειν 
ἠπείλησεν. 

ἠπείροιο 

ἠπεροπεύειν 
ἠπεροπεντά 
ἥπια. ᾿ 

ἠπιόδωρος . 

ἤραρε. - 
ἠρᾶτο 
ἤρατο 
ἤρει. 

Ἥρη 

ΙΝΡΕΧ Τὸ 

Ῥηκο 

δ98 

ΟἹΟΚΒΑΚΥ, 

ηρήρειστο 

ἠρήσαντο 
ἠρήσατο 

ὕρεον 
ἠριγένεια 
ἤριπε 

ἤρκεσε 

ἥρμοσε 
ἠρτύνετο 
ἠρύκακε 

ἦρχε 
ἡρώεσσιν 

ἥσκειν 

ἦσο 

ἤστην 
ἦστο. 
ἥτεε. 
ἠτίμασε 

ἤτοι. 

Ἐς 1: 
ἘΚ ΕΕΥΤΕΣ 



868 ΙΝΡΕΧ ΤῸ ΘΙΟΞΒΑΚΥ. 

Ῥαξε Ῥαξε 

Θ. ϑέραποντε. : Σ .. δ4 

θαλάμοιο. . -. ᾿.-. δήθ ϑεράποντ; ΄“΄- . . 608 
ϑόλαμον τ΄ τς ὺς ογάτῷραται ὃ Ὁ 01 ᾿ς 8823 
ϑάλασσα . οὶ Ξ . 5806] Θερσῖτα. Ξ ς . ΒΦ Ὲ 

ϑαλάσσης. ἑἐ . . 4170] Ξέσαν ᾿ : Σ . δ60 

ϑαλερήν . ᾿ : . 660] ϑέσκελα. 5 ς: . 689 

ϑαλεροί . Ξ - 656 ϑεσπεσίῃ ᾿ . 691 

ϑαλερόν. κὸν 620] ϑεσπεσίοιο. τοῖν 588 
ϑαλπωρή. Ξ ᾿ . 896 Θεστορέδης. ᾿ . 488 

ϑάμδησεν . . Ξ . διδ᾽ ϑέσφατα. Α .- 08. 
ϑάμδθος . . ᾿ . 692] θέτις. 5 . . . 858 
ϑαμειαίς . Ξ « . 4 ϑέτο. Ἶ ᾿ Ε . 688 

ϑάνατον . . - - 49] ϑεῶν. : 5 τ - τ δ 
ϑανέεσθαι.. Ξ δ . Ἰροτ] ϑέων. " : ς . 814 
ϑαρσήσας Ὁ. - - -. 488 θήδας ἐπ» . 806 
ϑάρσησε . . ο . 590] θήδην ᾿ τ ᾿ . δ49 

ϑάρσς . . « -. Ὧ55) θήδης τὲ 290 
ϑαρσύνεσκε - Ξ . 725] θήδῃσιν. Ἶ Ρ .. 8295 

ϑαβαῦθι τ πὸ ὦ ὅρος Πρ ντ τιό΄ τἾ Υ Β9. 
ϑαυμάζομεν. Ὁ . οὔϑδϑ θῆκε. - ς ς .- 478 
ϑεά. Ε ᾿ ξ . 455] ϑήλεας. - . ἘΡα κς. 

ϑέειν. Ξ Σ Η . 613] θηλυσιάδην - . . 2748 
Ῥέαν 61. πἴΠ Δ ὦ ΗΒ ψῆν. ἔτ αν οἰ, ὍΣ 5 
ϑεῃ. . .ὖῦϑῦὕ3.«οὖὺὖ0ᾷ0ὀὋὃ.ὄ. Ἶ840[|ϑηξάσω . . : 5. 689 
ϑεινόμεναι. . - - 819] ϑήρης Υ Ό τι τς Μ6Β 
ϑεινομένην Ἄν τα τς . 585] ϑηρητῆρα. : : “-.-γδ9 

ϑείομεν ἀν Ε . δ02] ϑηρί. : - : . 05 
ϑεῖος. 2 5 Ε . ,598] Θησέα ὃ ᾿ ᾿ . δ40 

ϑέμεναι . Ὁ Ξ . 626] ϑήσειν : ᾿ Ἀ . δ95 
ϑέμις. : : ϊ . δ9ϑ8ϑφια. ; ΞΞ ς . 4τὸ 
ϑέμιστα . τ - . 803 ϑλάσσε. ἣ τ ον" 7118 
ϑέμιστας. Ξ . 58δ24,617) ϑνῆσκον. Ἶ ἐ . ὅδ50 

ϑέναρος . : Ξ . 780] ϑνήσκουτας Ξ : . 418 

ϑεοειδής . ᾿ ᾿ . 654] ϑνητῶν . ᾿ ᾿ . δ44 

ϑεοείκελε. 5 Ξ . 499 ϑοάς. Ξ 8 Ξ . 46Ὶ 

ϑεῦζσξς ςς πΟδΙ δῆτ τ΄ τ  ς ἰδ58 
ϑέον.. : ᾿ Ξ . 826) ϑορών Ξ Α : : 
ϑεοπροπέων : : ., 494 ϑούριδος. Α Ὰ ν..1.1 

ϑεοπροπίας : : - 489] ϑοῦρον. - - πὰ Ὁ 

ϑεοπρόπιον : Ἶ - 489 ϑρασυμέμνονα. ᾿ 79ὅ 
θέουσαι . ; . ἼΩΥῚ ϑρέπτρα. Σ . ΤΑῚ 



ΙΝΌΏΕΝΧ ΤῸ 

Ραχο 

Θρρκῶν. ὦ τ πὸς 
ϑρύος εἷς τοῖς : . 742 
ϑοῶς.. 3 Ξ Ξ . 689 

ϑυγατέρες. 7 : . δδὶ 
ϑύγατρα. ᾿ : . 46] 

᾿ϑύει.. ᾿ Ἶ ᾿ . δ4δ 

ϑυέεσσιν. ξ ἦ . 829 

ϑύελλα. 3 ᾿ . 838 
Θύεστα . Ρ : . 603 

Θυέστῃ . : ᾿ . θ08 

ϑυμαλγέα. , ; ᾿ς 5 
θΘυμοίτην. : Ἢ .. 7] 
ϑυμολέοντα . ς . 79δ 
ϑυμοφθύρα. . 822 
ϑυμῷ. 4606 
ϑῦνε.. 702 

ϑῦνον θ45 

ϑύραζε 798 
ϑύρετρα 6043 

ϑύσανοι θ45 
ϑύσθλα 819 
ϑυσσανόεσσαν. ᾿ . 801] 
ϑώρηκα . : . 690 
ϑωρῆξαι - : : . δὅ91] 
ϑωρήξομεν.. ᾿ . . δὅ98 

ϑωρηχθῆναι - Ἶ . 521] 

ϑωρήχθησαν : ᾿ . 692 

᾿ 

δι : ξ . 742 
ἴαχεν. : - : :-, 718 
ἰαχή. ᾿ , : . ἤ45 

ἴαχε. ν᾽ ἣ : . δ69 

ἴαχον. : : : Π}} 

δέ. ς . . ; . ἸΘΌΥ 

ἔδεσκε ἤν δὰ . 680 
ἐδο» Ὁ: : - . δΙ7, 678 
ἴδηαι. 3 . : . 669 
Ἴδηθεν : : ᾿ . 68 

ἦόμεν. : - . 498, 622 

'δνώθη : : : . 628 

ΟΙΟΒΒΑΚΥ͂. 

᾿Ιδομενεύς. 

ἱδρώσει 

ἰδυίῃσι 
ἴδωμαι 
ἰδών. 

ἴε 

ἵει 

ἱεῖσιν. 

ἱεμένων 
ἰέναι. 

ἵενται 

ἱερά. 

ἱέρειαν 

ἱέρευσεν 

ἱερεύσομεν. 
ἱερῆα. 
ἱερήν. 

ἵετο. 

ἶζε 

ἵζευ. 

ἵζοντο ὁ 

ἰήσασθαι 

ἴησιν. 

ἰητήρ. 
Ἰθακήσιος. 

ἴθι. 

ἴθματα 

ἰθύν. 

ἴθυνεν 

ἐθυνομένων.. 

ἰθύς. 

ἴθυσαν 

ἴθυσε. 
ἱκάνει 

ἵκανεν 

4 Ὁ 2 

. . δι 
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ἱκάνοι 

ἕκανον 

"Ικαρίοιο 

ἴκελος 

ἧκεν 

᾿ἔκεσθα" 

ἱκέσθην 

“ἹἽκετάονα 

ἵκηαι. 

ἕκηται 

ἔκμενον 

ἔκοντο 

ἵκωμαι 

ἐλαδόν 

ἔλαος. 

ἱλάσκεσθαι. 

ἱλάσκοντο. 

ἱλασσόμεσθα 
ἱλάσσεαι 

ἱλασσάμενοι 
Ἴλιον. 

Ἴλιος. ὡ 

ἱμάς. Σ 
ἵμασε. . 

ἱμᾶσιν 

᾿μθρασίδης. 
ἴμεν 
ἱμερόεντα . 
- 
ἵμερον : 

ἷἱνα. Ξ 

ἐνίον. : 

ἰξάλου 

ἐξε 

ἱξομαι 

ἰξον 

ἵξεται 

ἰοῖσιν.. 

ἴομεν. 

ἰόμῶροι 

ἰόν 

ἐόντα. 

ΙΝΏΕΣ ΤῸ 

Ῥδξε 

590 

ΡΝ 1} 
609 

. 649 

840, 610 

Ξ . 464 

ὃ . 842 

671 

ὃ . 820 

᾿ . δ08 

ς . .- δ68 

Ἢ ἕ . δ859 

5 : .- 9801] 

θ600 

ἜΝ τ να 
. (594 

488, 668 
645 

.. 726 
475, 112 

4671 

Φ 

ΟΤΙΟΒΒΑΒΥ͂ 

ἐότητι Η 

ἐοῦσα 

ἰοχέαιρα 

ἱππῆες 

ἱππῆας 

ἱππηλάτα. 

ἱππιοχαίτην 
ἱπποθότοιο. 

ἑππόθοτον. 

ἱπποδάμοιο. 
ἱπποδασείης 

ἱπποιιν 

ἱπποκορυσταί 

ἱπποσύνη 

ἑππότα 

ἵππουοιν 

Ὶ ἵππους 

ἑρεύς. 

ἱρή. 
πῆρης. 

ἱρῶν. 

ἴσαν. 

ἴσασιν 

ἰσόθεος 

ἶσον Ὰ 

ἰσοφαρίζειν. 
ἱσταμένη 
ἵσταντο 

ἵστατο 

ἴστε 

ἱστία. 

ἱστοδόκῃ 
ἱστόν. 

ἰσχανόωσιν 

ἴσχει. 

ἔσχεο. Ξς 

ἔσχεσθε 

ἰσχίον 

ἴσχων 

Στ δ ἂς ς 

ἔτην 

Ῥαξο 

809 

᾿ -. ἍῸἋΘ 

. . 19 

«. Ὁ 

191 

Ξ 628 
ἘΝ ἄρ 

598 
695 
56 
590 
730 
633 
691 
505 
756 
720 

ἈΠ τ μο ΟΡΗΣ 
. 708 

570, 651 

Ἀ . 817 

2 . 5800 

469, δ00, 668 

᾿ . 02 

Ξ ΝΒ 

. 518,621 

Ξ . 6605 



κάδθαλεν 

καγχαλόων 
καγχαλόωσι 
κἀδ Υ 

Καϑδμείοισιν 
Καόμείωνας 
Κάερα . 

καθάπτεσθαι 

καθέζετο 

καθεῖσεν 

κάθησο 

καθῆστο. 

κάθιζε : 

κάθισον 

καῖε. 

Καινέα 

καίοντο 

κακά. 

κακκείοντες 

κακομηχάνου 
κακότητι 

κακότητος. 

κάκτανε 

καλέεσκε 

καλεοίμην. 
κάλδον 

ΙΝΏΕΧ ΤΟ 

Ῥαξο 

748 

450 

71 

ΟΙΟΒΈΆΛΕΥ. 57] 

Ῥιυρο 
καλέουσα. ἷ 5 . 698 

καλέουσι. ᾿ 4 . δὅ8 

καλέσαντο.. Ρ ὲ . δϑι 

καλέσσαι. Ἁ . 9671 

καλέσσω. π : . 829 
καλέσσατο. ᾿ Ε . 477 

κάλλεϊ ᾿ ᾿ . 699 
καλλιγύναικα, Ἶ . 662 

καλλιπάρῃον. ὰ . 802 
καλλίτριχας Ἐ ὃ .. .-1ὃ 
κάλλιφ' . Ὶ - . 825 

καλυψαμένη . 6170 
κάλυψεν 146 
Κάλχαν 489 

Κάλχαντα 493 

Κάλχας . 483 

κάματος . 725 
κάμε. . 602, 686 
καμεῖται 640 
καμέτην 108 
καμόντας . 68ὅ 
καμπύλα 654 
κάμψῃ ῳ ΜΘ 
Καπανηϊάδη ᾿ 703 

Καπανήϊος 735 

κάπνισσαν. ᾿ 641 
καπνῷ ᾿ Ξ δ40 

καππεσέτην ᾿ δ . 793 

κάππεσον. δ86 
κάπροισιν. 80 

κάρη ᾿ : θ22 

καρηκομόωντας. 591 
κάρηνα. . θ0δ 
καρήνων. 474 

καρπαλίμως 548 
καρπόν δθὺ 

καῤῥέζουσα. 184 

καρτερόθυμε Η « Ὁ 
καρτερός . . ᾿ . δι 

κάρτιστοι - . δ80 

κασίγνητε. τιΘ 
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κασιγνήτη. 

κασιγνήτοιο 

Κάστορα 

κατά. 

καταθήσεο : 

καταδύμεναι 
καταδύντι. 

καταθνητός 

κατακτάμεναι 

καταμάρψῃ.. 
καταμύξατο 

κατάνευσον 

κατανεύσω. 

καταξέμεν. 

καταπέἔφνῃ . 

καταπέψῃ . 

καταπτώσσοντι. : 

καταῤῥέον : 
κατασχομένῃ. 

κατεθήσετο. 

κατέδυ 

κατεδύσετο. 

κατέδων 

κατέθεντο : 

κατέθηκεν. 

κατέκηε 

κατέκταθεν.. 

κατέκταν 

κατέλυσε 

κατέμαρπτε 

κατέπηξεν : 

κατεπλήγη. 
κατέρεξεν 

κατέρυκε 

κατεύνασθεν 

κατεσθίει 

κάτεχεν 

κατέχευαν . 

κατέχευεν. 

κατηπιόωντο 

ατήριπε 

ΙΝΘΕΧ ΤῸ 

Ῥαᾶρθ 

ἘΣ 

.. 090 

681 

475 

704 

682 

τ 9890 

Ὁ γν59 

697 

894 

785 

δ14 

.: δ70 

ξ Φ 05} 

: . 686 

ΠΡ τυ! 

725 

719 

702 

᾿ «829 

567, 6589. 840 
4. ΨἸΨ 

824 

667 

6086 

896 

: ΟΝ 

πον 9] 
6005 

700 

822 

6056 

δ49 

829 

705 

θρ55 

θ82 

ΣΎ Β19 

663, 801 
784 

7602 

ΠΙΟΞΒΑΕΥ͂. 

κατήσθιε 

κατηφείην. 

κατιοῦσα 

κατίσχεαι. 

καύματος 
καυστειρῆς. 

Καύστρίου.. 
κέ, κέν 

κεδασθέντες 

κεῖθι. 

κείμενα 

κειμήλια 

κεινή : 

κεινῇσιν 

κεῖνοι 

κείνοισι 

κεῖσε. 

κεκάδοντο. 

κεκάμω 
κεκασμένε. 
κεκαφηότα.. 

κέκλετο 

κεκληγώς 
κεκλημένος εἴην 

κεκλήσῃ 

κεκλιμένοι. 
κέκλυτε 
κεκμηῶτι 
κεκορυθμένα 
κεκορυθμένος 

κελαινεφέϊ ᾿ 
κελαινεφές.. 

κελαινόν 

κέλεαι 

κέλεται 

κέλευθα 

κέλευθον 

κελεύθου 

κελόμην 

κενεόν 

κενεῶνα 

ὃ : ᾿ς 749 

Ῥαξε 
691 

600 

747 

690 

809 

739 

᾿ς 687 

469, 479 

641 

τὸ0 

498 

: 914 

Ξ 9. 

22 

581 

592 

101 

508 
788 

ἀν Στ θὲ 
Υ  ληδ 
ἐπ θ10 
: 623 

670 
669 

ἘΝ δ 
Σμοὴν ἐλ θ᾽ 

θδ4 
749 
552 

. 648 
νος -δ868 
. 485, δ00 
λυ ΒΑ 



κέντορες 
κεντρηνεκέας 

κέρα. : 

κεραΐζετον. 

κεράμῳ 
κεραόν 
κεραοξόος. 

κερδαλεύφρον 

κέρδιον 

κερτομέων. 

κερτομέοισι 

κέρωνται 

"κεῦθε. 

κεφαλῇσ». 

Κεφαλλήνων 

κεχαρισμένε 

κεχαροιατο. 
κεχολώμενον 

κεχολώσεαι 

κεχολώσεται 
κέχυνται 

κέχυτο 

κῆδε. 

κήδεα 

κήδεαι 

κήδεται 
κήδετο 

κηδομένη 
κῆλα.. 

κῆρ 
κήρ . -. 
Κῆρες. 
κήρυκε 
κηρύκεσσι. 

κηρύσσειν. 

κηώδεϊ 

κηώεντι 

κίεν. 

κίθαρις . 

Κιλίκεσσι. 

Κίλλαν 

ΙΝΘΕΧ ΤῸ ΟΙἸΟΒΒΑΚΥ, 

Ῥαξο! 

138 

. . 8083 

118 

δθ62, 592 

κινηθέντες. 

κινήθη 
κινήσῃ 

κίνυντο 

κίον. ᾿ 

Κισσης . 

κιχείη 

κιχείω 

κιχήμενον. 

κιχήσατο 

κιχήσομαι. 
κιών. 

κλαγγή 
κλαγγῇὺ . 

κλαγγηδόν.. 
κλαίεις 

κλειτήν 

κλειτῶν 

κλέος 
κλέπτε 

κλέπτῃ 
κληῖδα 

κληΐϊδι 

κλήρους 
κλίνασα 

κλισίας 

κλισίηθεν. 

κλισίηνδε 

κλισίῃς 
κλονέεσθαι. 

κλονέοντο. 

κλόνον 

κλῦθι. 

Κλυμένη 

κλῦτε 

κλυτοπώλῳ 

κλυτοτέχνης 
κλυτοτόξῳ.. 

κνέφας 
κνήμῃσιν 

Κλυταιμνήστρης. 
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κνημῖδας, 
κνίσῃ ἡ 
κνίσης 

κοίλῃσιν 

κοιμᾶθ᾽ 

κοιμήσαντο. 
κοιμῶντο 

κοιρανέουσιν 

κοιρανέων. 

κοίρανος - 

κολεοῖο . 

κολλητοῖσιν 

κόλπῳ 
κολῳόν 

κύμη. . 

κόμης ᾧ 

κ«όμισαι 

κόμισαν : 

κομίσαντο . 

«ονάδθησαν . 

ονάθιζε. 

κονίη. 

κονίῃσιν 

κονίσαλος. 

κόρσην 

κορυθαίολος 

κόρυθος 

κορυσσέσθην 
κορύσσεται. 

κορυστήν 

κορύσσων. 

κορυφῇ 
κορυφῇς 
κορυφοῦται. 

κορώνην 
κορωνίσιν. 

κόσμηθεν 
κοσμήτορε. 

κοτέοντε 

κοτέοντο 

κοτέοντος. 
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Ῥεξε 
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ΑἸ ΟΞΒΆΚΥ. 

κοτεσσάμενος 
κοτέσσεται. 

κοτήεις 

κότον. 

κοτύλην 

κουλεόν 

κούρην᾽ 
κουριδίης 
κοῦρος 

κουροτέροισι 

κραδίην 
κραιπνά 

Κραναῇ 

Κραναῆς 
κραταιῆ 

κρατέι. - 

κρατέειν 

κρατερώνυχας 

ἀράτεθ ς 
κρατός ᾿ 
κράτος ᾿ 

κρατερόν. 
κρέα. . 

κρείσσων. 

κρείων ἐ 

Κρήγυον . 
κρήηνον - 

κρήνην Ὰ 
Κρήτεσσι . 
Κρήτηθεν. 

κρητῆρα. 
κρητῆρας. 
κρητῆρος - 
κρῖ. . 
κρῖνε. 5 

κρίνῃ. ᾿ 

κρινώμεθα.. 
κροαΐνων . 

Κρονίδη 

Κρονέδην 

Κρονίωνι 

802 

488 

«τ 

520, θ88 

493 
495 
781. 
31 

521, 553 
{τι 

104 



Κρόνυ . 

κροτάφοιο. 

κρουνῶν 

κρυόεσσα 

κρυπτάδια. 
κτέμεναι 

κταμένοιο. 

κτεάτεσσι. 

κτεινομένους 

κτείνοντο. 

κτῆσιν 

κτιλός 

κυανέῃσιν. 

κύδαινον 

κυδαλίμοιο. 

κύδεϊ.. 

κυδιάνειραν 

κυδιόων 

κύδιστε 

κυδοιμόν 
κῦδος. 

κύκλα 

κυκλόσε 

κυκλοτερές. 

κύμδαχος 
κύκνων 

κυκόωντι 

κύνας. 

κυνέῃ. 

κύνεσσιν 

κυνός. 

κυνῶπα 

κυνώπιδος. 

κύπελλον. 

Κύπριδα 
Κύπριν 
κύρμα 

κύρσας 
κυρτόν 

κυρτώ 
ευσε. 

'ΝΡΕΧ ΤῸ 

Ῥαζο 
θ16 
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κύστιν 

κύψαντι 
κύων. 
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λελιημένος. 
λέλοιπεν 

λελουμένος. 

λέλυνται 

λέξασθαι 

λέξεται 

λέπαδνα .. 

2ευκώλενος. 

λευκωλένῳ. 
λεύσσει 

λεύσσετε .. 

λεύσσων 

λεχεποίην -. . 

λέχος. -. 

λέχοσδε 

λῆγε. 

λήγοντα 
λήθετο 

λήθω.. 

λήϊον. 

Λήμνῳ 
λῆξαν 

Λητοῦς 

λιασθείς 

λιγέως 

λίγξε. 

λιγυρῇσι 

λιγύς.. . 
λιγυφθόγγοισι . 
λικμώντων.. 
λιλαίεαι 
λιλαιόμενοι 
«λιμένος 
λίμνῃ 
λίνου 

λιπαροῖσιν... " 

Ἄΐπτει. Ὁ 

λιπέσθαι 

λίσαι. 

λίσσομαι 

λίσσωντε 

ΙΝΡΕΧ ΤῸ σΠΟΞΒΑΒΥ͂. 
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796 

λοιθης 

λοίγια 
λοιγόν 

λοιμός 

λόφος 

λόχον 

λόχονδε . 

λυγρά 

“λυγρῶς 
λύθη. 

λύθρῳ Ἰ 

Λυκηγενέϊξ΄. 

λύκοι. 

γ Λυκόοργος. 

λύματα 
λῦσαι 

λῦσαν 

λυσόμενος. 

λύσω. 

λύω 

λώδην 

λωδήσαιο 

λωδητῆρα 
λώϊον 

ἐάν τς 

μαίμησ 
μαιμώωσα . 
μαίνεται 

Μαίων. 

μακάρεσσι. 
μακάρων 

μακρά 
μακρῇς 
μακρόν 

μάλα.. 
μαλακοῖσιν. 

μάλιστα. 
μάν. 5 

μαντεύεσθαι 



μαντεύεται. 
μάντιν 

μαντοσύνην 

μαργαΐίνειν. 

μαρμαίροντα 

μαρναμένοιϊν 

μαρνάμενον 

μάρνασθαι. 

μάρτυροι 
μάστιγα 

μάστιξεν 

ματήσετον. 

μάχαιραν 

μαχέοιτο 

μαχέονται. 

μάχεσθαι 

 μαχεσσαμένε 

μαχέσσατο. 

μαχέωνται. 

μαχησόμενος 
μαχοίατο 

μάχομαι 
μαχόμην ι 

μάψ. 
μαψιδίως 
μέγα. Ξ 
μεγάθυμοι. 
μεγαίρω 
μέγαλα 

μεγαλήτορι. 

μέγαν 
μεγάροις 
μεγάροισιν. 

μεγάρῳ 
μεδέσθην 

μεδέσθω 
μεδέων 
μέδοντες 

μεδώμεθα 
μεθείω 

᾿μεθέμεν 

ΙΝΌΕΧ ΤῸ 

Ῥαφο 
628 

480 

ΟἸΟΒΒΆΚΥ, 

μεθήμων 
μεθιεῖς 
μεθιέμεν 
᾿ μεθιέντα 
μεθιέντας 

μέθεπε 

μεθίετε 

μεθίστατο. 

μείδησεν 

μεῖζον 

μείλινον 

μειλιχίοισι» 

μεῖναι 

μείνατε 

μεῖνε. 

μείνειας 

μείων. 

μέλαθρον 
μέλαιναν 

μελαινέων. 

μέλει. 
μελήσεται. 
μελιηδέα 
μελιηδέος 

μελισσάων. 

μέλιτο" 
μελίφρων 

μέλλει 
μεμακυῖαι. 

μεμάτω 
μεμαυῖα 

μεμαώς 
μεμαῶτα 

μεμαῶτες 

μέμηλεν 
μεμήλῃ 
μεμηλώς 
μέμονα. 

μένεα. 

4Ἑ 
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μελαίνετο ' 

μελάντερον. 
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μενεαινέμεν 

μενεαίνων. 

μένειν 

Μενελαῷ 
μένεες ε: 

Μενοιτιάδῃ 

ἀερμήριζε 
μερμήριξεν. 
μερόπεσσι. 

περόπων 

μεσσηγύς 
Μεσσηΐδος. 

μεταδρομάδην 
ὠετάλλα. 

μετάλλησαν 

μετάλμενος 
μεταμάζιον.. 
μεταμώνια.. 
μεταξύ 

μετατρέπῃ. 

μεταφρασόμεεθα 
μετάφρενον. 

μετέειπεν 

μετέῃσιν . 

μετείη 

μετέσσεται.. 

μετεσσεύοντο 

μετέφη : 

μετηύδα 

ψετόπισθεν. 

μετώπῳ 

μετῴχετο 

μεῦ . ᾿ 

ἢ 7 ώ 

μήδεα 

κἥδεο ᾿ 

μήδετο τ 

Μηκιστηϊάδης 

αῆλα. 

μῆνα. . 

εἥνιε. 
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ΟΙΟΒΒΑΒΥ. 

μῆνιν. 

μηνίσας 

Μῃονίς 

μῆρα. . 

μηρία. : 

μηροῦ 
μηρούς 
μηστῶρα 
μήστωρε 
μήστωρες. 
μητίετα 
μῆτιν. 

μητίσομαι. 
μητρυή . 

μῆχος 
μμαιφόνε. 

μιάνθην 

μιγείης . 

μιγέωσιν. 

μιμνάζειν 
“μίμνετε 

μίμνον 
μιμνόντεσσι 

ν. 

μίνυνθα 
μινυνθάδιον 
μινύριζε 

μισγάγκειαν 
μίσγεαι . 
μίσγον 1 
μίστυλλον. 

μίτρης 
μνησαίατο. 

μνήσαντο 

μνήσασα 
μνήσασθε 
μνήσονται. 

μνηστῇς 

178 

92 

δι10, 572 
612 
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Μύγδονος. ξ . 676 
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μυθήσομαι. . . 860 
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νειαίρῃ Ξ Ἄγ} 

νείατον - . - 718 

νείατος ὁ. ; . 880 
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νείκεα 

νείκεε 

νεικεῖ ᾿ 

νεικείεσκε. 
νεικείῃσι 

νεικείω 

νείκεσσεν. 

νεῖκος 

νεῖμαν 

νεκάδεσσιν. 

νέκταρ 
νεκταρέου. 

νεκύεσσι 
΄ 

νεκύων 

νεμέσι 

νεμεσίζῃ 
νεμεσίζομαι 

νέμεσις 

νεμέσσηθεν. 
νεμεσσητόν, 
νεμεσῶ 

νέμοιτο 

γέοι. . 

νέον. 

νέονται 

νέοντο 

νεοσσοί 

νεοτευχέες. 

Νεστορέῃ 

Νέστορι 

Νεστορίδης 

Νέστωρ 

νεύοντα 
νεῦρα 

νευρῇ 

νεφεληγερέτα 

νέφος ᾿ 

νεώμεθα 

νεῶν. 

νεωτέρω 

νῆα δ05, 

Ξε δὲ 

δξεἐξ 
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νηὰς, . 
νηγάτεον. 

νήδυμος 

νήεσσι 

νήϊον. 

Νηΐς. - 

νηλέϊ. 

Νηληΐῳ 

νημερτές 

νηνεμίηῆς 

νηός. 

νηπιάχοις. 

νήπιος 

νηυσί. 

ψιφάδεσσιν.. 

νοεούσῃῃ . 
νοῆσαι 

νοήσῃ 

νόθον : 

νόμῳ. - 
νοστήσομεν. 
νόστος 

νόσφι. . 

νοσφιζοίμεθα 

Νότος 

νοῦσον 

νόῳ 
΄ 

»Ὸ "5 

νύμφα 
νύξε. ξ 

γυόν. 

Νυσήϊον 

νώμησαν 
νῶτα ᾿ς ς 

ξανθῆς 
Ξάνθῳ 

ξεινοδόκον.. 

ξεῖνος 

᾿εστῆς 

11 

ΙΝΡΕΧ ΤῸ ΑΠΟΞΒΑΕΥ 

Ῥδξθ 

461 ξίφος. 
ξύλοχον 
ξυνάγωμεν.. 
ξυνδῆσαι 

ξυνέηκε 

ξύνες. Ξ 

ξυνήϊα 
ξυνίεν 

ξυνίημι 
ξυνιόντες 

ξυδτῷ 

ὁ 

ὅ : 

ὀάριζε 

ὀθελοῖσιν 

ὀδριμοεργός 
ὄθριμον 

ὀδριμοπάτρη 
ὄγκους 
ὅδαξ .. 

ὀδυνήφατα 
ὀδύρονται 
ὀδύσαντο 

Ὀδυσῆος 

ὄξσσι. 

ὄζον. 

ὄζους. 

ὄζῳ . 

ὄθετο. 

ὅδε..." 

ὄθομαι 

ὀθόνῃσι 

οἱ 6“ : 

οἵ 

οἶδε. ᾿ 
ὀΐεαι. 
ὄϊεες. : 

ὀΐεσσιν 

ὀίζυε. 

415 



ὀϊζύος ἢ 

ὀΐζυρος 
ὀιζυροῦ . 
οἵη 

οἷῃς. 
οἴκαδε 

οἰκῆας 

οἰκία. 

οἶκοι. 

οἰμωγή 

οἰμώξας 
Οἰνείδαο 

οἰνοθαρές 
οἴνοπα 

Οἰνοπίδην. 

οἰνοχόει 

οἰνοχοεύειν 
οἰνοχόοιο 
οἴξασα 

οἵο 

. ὀίομαι 
οἷον. 

οἷου. : 

οἷος. 

οἷς 

οἴσεμεν 
οἰσέμεναι 
οἴσετε. 

οἴσετον 

οἶσθα. β 
ὀΐστευσον. 

ὀιστοί 

οἶτον. 

οἴχνεσκον. 

οἵῳ 

ὀΐω 

οἰωθη. 

οἰωνοῖσι 

ὀίων. 

οἰωνοπόλων 

ὀκνείω 

ὟὌὄΌΕΧ ΤῸ 

Ῥαξο 
829 

ΟἸΟΒΒΑΝΥ͂. 

ὄκνος. 

ὀκριόεντι 

ὀκρυοέσσης 
ὀκτάκνημα. 
ὀλδιόδαιμον 
ὀλεῖται 
ὀλέκοντο 

Ὀλύμπια 
Ὀλυμπιάδες 
Ὀλύμπις 

ὁμοκλῇ 

ἐξ ξξξξξ ἃ 
ων -- Ὡ 

ἘΕΥΤΥΥΕ 
463 
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ὀμφαλόεσσαι 
ἐμφαλόν . 
ΠΕΣ 
ἠμφῆ. 
ὁμῶς. 
΄ 

ὄντ. Ξ 

ὄναρ. Ξ 
ὀνείδεα 

ὐνειδείοις 

ὀνειδίζων 

ὀνείδισον 

ὄνειρον 

ὀνειροπόλον 

ὄνησα 

ὀνήσεαι 

ὀνήσειν 

ὀνόμαζεν 
ὀνομήνω. 

ὀνύσαιτο 

ὀξέα. 

ὀξύ 
ὁ 

ὅπα. 

ὀπάζει 
; ΄ 

ὀπάζων 
; ΄ 

ὀπήδει 
᾿ 

ὀπί 

ὄπιθεν 

ὀπιπτεύεις. 

ὀπίσσω 
ε ἥ ΄ 

ὁπλοτέρων. 

ὁπός . 

᾿ ὑππότε 
ὀπταλέα 

ὄπωπα 

ὀπωρινῷ 
ὅπως. 

᾿ ὁρᾶσθαι 

ὁρᾶτο 

ὀρεγνύς 
ὀρεξάσθω 

ὀρέξατο 

ὀρέξῃ. 
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ΟσΤΟΞΞΑΕΥ. 

ὀρέοντο 

ὀρεσκῴοισι. 
ὄρεσσι 

᾿Ὀρεστιάδες 

ὄρεσφι 
ὀρθωθείς 

ὄρινεν 

ὀρίνθη 

ὀρινομένη 
ὅρκια. 

ὄρνυθι 
ὀρνυμένοιο.. 
ὀρνυμένου. 

ὄρνυμι 
ὄρνυσθε 

ὄρνυται 

ὄρνυτο 
ὄρουσεν 

ὁρόω. 
ὁρόῳτε 
ὄρσευ. 
ὁρόων 
ὄρσεο. 
ὄρσο. 

ὄρσομεν 

ὀρυμαγδός. 
ὀρφανικόν. 

ὄρχαμον 
ὀρώρει 

Ὄσσα 

ὁσσάτιον 

ὄσσε. 

ὀσσόμενος. 

ὅσσον 

ὀστέα 

ὅτις 



ῥταλέως 

Οτρῆος 

ὑτρηρώ 
ὑτρύνουσα. 

οὗ 

οὔδει. 

οὐδέν. 

οὐδόν. 

οὐλαμόν 
οὐλομένην. 
οὗλον. 

δὐλοχύτας ᾿ 
Οὐλύμποιο. 
Οὐλυμπόνδε 
οὕνεκα 

οὔνομα 

οὕπω. 

Οὐρανίωνες 
οὐρανόθεν. 

οὐρανόθι 
οὔρεα 

οὔρεος 

οὔρεσιν 
οὐρῆας ἦ 

οὖρον. . 

οὐρούς 

δ. 

οὗτα. : 

οὐτάμεν 
δὕτασε . 

οὕτησε 
οὔτι. 

οὐτιδανοῖσιν 

οὔτις. 

οὗτοι. 

ὄφελεν 

ὄφελες 
ὀφέλλει 

ὄφελλεν 

ὐὀφέλλουσα. 

φέλλωσιν. 
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ΟἸΙΝΟΒΒΑΚΥ. 

ὄφρα. 
ὀφρύσι 
ὄχα. 

ὀχέεσσ 
ὄχεσφιν 
ὀχεύς. 
ὀχέων Ἶ 
ὀχῆες. Ε 

ὄχθας. 
ὀχθήσας 

ὄχθῃσιν 
ὀψέ. 
ὄψεαι. 
ὄψεσθαι 

ὀψιγόνων 
ὄψιμον 

ὀψιτέλεστον 

πάγη. 

πάγχυ 
παιήονα . 

Παιήων 

παῖς. 

παιφάσσουσα 
παλαιγενέϊ. 
παλαμάων.. 

παλάμῃς 
παλάμῃφιν.. 

παλάσσετο. 
παλίλλογα. 

παλιμπλάγχθεντα 

πάλιν Ε 

παλινάγρετον 
παλίνορσος 

Παλλάδα 

Παλλάς 

πάλλεν 

πάλλων 

πάμπαν 

πάμποωτα.. 

Ῥιερ» 

488, 497, δ0ῦ 
᾿ δ78 
. . 483 

. 799 
729, 103 

. 6906 
. . 6566 
᾿ .ς Ἀ1ὲὶ 

. 676 
. «ὁ 18 
. . ἸδΊ 
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84 

παμποίκιλο: 
παμφαίνῃσι 

παμφαινόωντα 
πταμφανόωσα 

πανάγρου 
παναίολος. 

Παναχαιῶν 

πανημέριοι. 
Πάνθοον 

παννύχιοι. 

πανσυδίῃ 
πάντεσσι 

πάντη 

παντοίωυ 

παντόσε 

παππάζουσιν 

παπταένων. 

παπτήνας. 

πάρ. . 

παραθλήδην 
παραΐ 

παραίσια 

παρακοίτης. 

παράκοιτιν. 
παράκοιτις. 

παράφημι 
παρδαλέην. 
παρέασιν 

παρειάς 
παρεΐπῃ 

παρέζεο 
παρεζόμενος 

παρελέξατο 

παρελεύσεαι 
πάρεστε 

παρέσσεται. 

παρέτρεσσαν 

παρήϊον 

ταρήϊξεν 

ταρήμενος. 
αρίστατο 

ΤῸ 

Ῥαρο 
829 

158 

10 

646 

188 

22 

642 

566 

671 

890 

892 

894 

5851 

641 

692 

189 

125. 

149 

684 

101 

694 

7906 

897 

6600 

γὐ τ, 

589 | 

654 

168 

057 

580 

884 

810 

824 

500 

650 

518 

τῖ0 

718 

198 

δ51 

724 

ΟΙΟΞΒΑΆΞΥ. 

παρισχέμεν 

παρμέμδλωκε 
πάροιθεν 

πάρος 

πᾶσι. 

πασσάλου. 

πάσσε 

πάσσων 

πάτησαν 

πάτον 

πάτρης 

πατρίδα 
Πατρόκλεις 

, παῦε. 

παῦρα 

; παυροτέροισι 

παύσαντο 

παύσῃσι 

παύσουσα. 

παυσωλή 

Παφλαγόνων 

παχείῃ 
πέδιλα 

πεδίον 

πεδίονδε 

πέζος. 

᾿ πείθεο 

᾿ πείθεσθαι 

᾿ πείθηται 
πείθονται 

πείθοντο 

πείθω 

πεινάων 

Πειραΐδαο. 
πείρατα 
“πειρᾶται 

πείρησαι 

πειρήσομαι. 
Πειρίθοον. 
πειρώμενος. 
πεισέμεν 

΄ 



πείσεσθαι. 

πελάζειν 

πέλασαν 

πτέλασεν 

τελάσθη. 

τέλει. ὃ 

πελειάσιν. 

πέλεκυς 

πελεμίχθη. 
πέλεν 

πέλεται 

πέληται 

Πέλοπι 

πέλωρα 

πελώριον 
πελώρου 
πέμπουσιν. 

πεμπώδολα. 
πενθερῷ 
πένθος 

πένοντο 

πενταέτηρον 

πεπαλαγμένον 
πεπαρμένον 

πεπαυμένοι 
πέπηγεν 
πεπίθοιμεν.. 
πεπληγυῖα. 

πεπληγώς. 

πέπλοι 
πεπνυμένω. 
πεποίθασιν 
πεποίθῃς 

πεποιθώς 

πέπον 

πέπονες 

πέποσθε 

πτεποτήαται 

πεπρωμένον 

πέπτανται. 

πεπύθοιτο. 

ΙΝΡΌΕΧ ΤῸ ΘΙΟΒΒΑΚΥ. 

Ῥαζα 

δ84 πέρ 
804 

560 

115 

175 

651 

805 

66Ὶ 

784 

744 

884 

686 

6002 

632 

6179 

801 

δ51 

! 
Πεογάμου. 
πέρησε 

περθομένη. 

οι, 55. 

περίδρομοι 
περικαλλέα 

περικαλλής 
περικαλλέος 
περικλυτός. 

περίστησαν 

περιστήσαντο 
περίσχεο 

περιτροπέων 

περιφραδέως 

περίφρων 

περιώσιον. 

Περκώσιον. 

περόνη 
πεσέειν 

πέσσει 

πεσσέμεν 

πετάλοις 

πέτασσαν 

πετάσσας 

πετέσθην 

πετεηνῶν 

Πετεῶο 

πέτονται 

πέτρης 
πέφανται 

πεφνέμεν 

ἕ 

ἐπ ξ ξ  ξ ξ δ ξξξ ξξ 

. 

οο ο »- -- 6» ω 

ἘΞΞΒΕΞΕΞ 
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Πηλείωνι 

Πηλέος 

Πηλεύς 

Πηληϊάδεω. 

πῆμα. 

τημήνειαν. 

τήξας 
πῆξε.. 

πήχεε 
πιέειν 

πίῃησθα 

πίθεσθε 

πίθηαι 

πίθησας 

πίθηται 

πιθόμην 
πικρόν 
πίμπλαντο. 

πίνακι ν 

πίνωσν . 

πίονα 

πίονος. 

πίπτωσι . 

πίσσα 

πιστώσαντο 

πλάζουσι . 

Πλάκῳ 
πλατανίστῳ 

πλάτεα 

πλέας 

πλεῖαι 

πλεῖον 

πλέονες 

πλέονεσσιν 

πλευρά 
πληγῇσιν 

πλήθοντι. 

πληθύν 

πλῆμναι 

πλῆξεν 

πληξίππῳ 

ΙΝΡΕΧ ΤῸ 

Ῥδξθ 

513 
ς προ 9 

678 
455 

τς 600 
: 687 

θ80 
745 
ΤΊΒ 

: 28 
᾿ 8217 
ὶ 529 
. ἈΝ δῚΒ 

ὴ 138 
ὃ δδ6 
. ττὸ 

15 
: 493 
. Ὁ -85ι 
. ΩΣ 

472, 641 
99 
.ς ῬῸ  δ26 

. ρον ἤ98 
ἴ 825 

607 

. δ ρνθ85 
629 

θ49 
. 6068 

. ἸἈΥΡΗΘΙ9 
: δ08 
νον", 2] 

538 
740 

. 628 
: . 6052 
. 608, 660 

800 
023 
609 

ΟΙΟΞΒΑΚΥ. 

πνείοντες - 

πνεύμονι 
πνοιή 

πνοιῇσιν 

ποδάρκης 

πόδας 

πόδεσσι . 

ποδήνεμος. 

ποθέεσκε 

ποθέοντε᾽. 

ποθή. 

ποθί. 

ποιητοῖσιν . 

ποικίλμασιν 
ποιμαίνων. 

ποιμένα 

ποιμένι . 

ποιμέσιν 

ποιμνήϊον. 
ποιπνύοντα 

πολέας 

πολέες 

πολέεσσι 

πόλεσιν . 

πόλεος 

πολεμήϊα. 
πολεμίζων. 
πολεμίστην 
πόλεμος 

πόληες 

πόληϊ 

πόλιας 

πολιῆς 

πόλιν 

πολίων 

πολλά 

πολλάκι 

πολλάς 

πολλάων 

πολλέων 

ἱ πολλῇσιν 

ΑΤΌ, 



πολλόν. 

πολυάϊκος. 

πολυάϊξ 

πολύαρνιε 

πολυδενθέος 

πολύδουλος 

πολύδακρυν 

πολυδαιδάλου 

πολυδειράδος 
Πολυδεύκεα 

πολυδίψιον 
πολύδωρος.. 

πολυζύγῳ 
πολυηχέϊ 

πολύκεστος 

πολυκλήϊΐσι 

πολύκλητοι 

πολυκμητός 

πολυκοιρανίη 
πολυκτήμων 

πολυλήϊος. 

πολύμητις. 

πολυμήχανε 
πολύμυθος. 
Πολυνείκεϊ. 

Πολυνείκης 

πολυπάμονος 
πολύστονα. 

Πολύφημον 
πολυφλοίσδοιο 

Πολυφόντης 
πολύχαλκον 
πομπῇ ἡ 
πονέοντο 

πονεύμενον. 
πόντον 

ποντοπύόροιο 
ποντοπύροισιν 

πόντου 

πύποι 

πόρε 

ΙΝΘΕΧ ΤῸ 

Ῥαξο 

490 

δ08 

8060 

6003 

ΟἸΡΟΒΒΑΚΥ͂, 

πορφύρεον. 

Ποσειδάων. 
ποσί. 

πόσιος 

πόσις. 

ποτέ. 

ποτέροισι 

ποτί. Ὁ 

ποτιδέγμεναι 

πότμον 
πότνια 
ποτοῖο 

ποτῶνται 

που. : 
πουλυδοτείρῃ 
πουλύν . 
πραπίδεσσιν 
πρεσδυτάτην 
πρηνέα 

πρηνέες 

πρηνές 
πρῆξαι 

πρῆσαι 

πρῆσσεν 

Πριαμοῖο 
πρίν. 
πρό. ξ 
προδάλοντο 
προδέδουλα 

προύλῆτι. 

προδοκῇσιν. 

προέηκε , 
προέρυσσαν 
προέρυσσεν 

προές 

ΒΕ 8 

ἔξ ξξξξ 
ΕἸ 

ὃ ἕ 

ΠΥ ὙΠ 7: 

ΕΣ ΎΤΎΥΥΤ' 
-: 

8Ξ 

» 

Ὶ 
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προθέουσιν. 

προϊΐαψενΐ 
προΐει ς ς 

προκάλεσσα. 
προκαλίζετο 

προμάχιζεν.. 
προμάχοισι. ᾿ 

πρόμον . 

, προπρηνές. : 

προρέοντε. 

προςαμύνομεν 

προςαρηρότα 

προτεδήσετο 
προζςέφῃη. . 

προςεφώνεον 

προςζηύδα 

πρόσθεν. 
προστήσας. : 

πρόσω Α Α 

προτέρω. . 

προτί. : δ 

προτιθάλλεαι 
προτόνοισιν 
προτράπεσθαι 
προτρέποντο 

προφρονέως 
τρόφρων. 

τροχέοντο. 

τρυλέεσσι ᾿. 

τρύμνας 

τρυμνήν 

πρυμνήσια. 
πρυμνόν 

πρώϊζα 
πρῶτα ᾽ - 

πρώτιστα . 
πρωτογόνων 

τοώτω 
πρωτοπαγεῖς 

πσταμένῃ 
πτελέας 

ΙΝΡῈΧ ΤΟ 

Ῥδξθ 

584 
. 457 

542, 692 
703 

«19 

ΟσΙΟΞΞΆΑΚΥ 

πτερόεντα. 

πτέρυγος 

πτολεμίξομεν 
πτολίεθρον. 

πτόλιος 

πτολίπορθος 

πτύγμα 
πτυκτῷ 

πτώσσεις 

πτωσκάζεις. 

Πυγμαιοῖσι 

πυθοίατο 

πὔσα Ὁ : 5 
πυκινήν 

πυκνά 

πύλας 

Πυλίων 

Πυλοιγενέος . 
Πύλῳ ' 
πυμάτας 
πυμάτη 
πύξ 
πυραΐ ᾿ 

πύργος . 

πύργῳ - 
πύσει : : ὃ 

πώ. 3 

πωλέσκετο.. : 5 
πωλήσεαι 

πῶμα. 

πώποτε 

πως. ᾿ - 

ποῦ. : " : 

ῥέα. : Ξ 

ῥέεθρα, - 
ῥέεν. : : : 
ῥέζουσιν 
ῥεῖα 
ῥέξαι. 

Ῥδξε 

10 

631 

. θ92 

δ07, 619 

: 51 

θ95 
18 

8.2 

7395 

96. 

ΥΥῚ 
τον 

δΩΥ, 629 
. 708 

849, 697 
δ61, 693 



Ξέξας. . 

ὀηγμῖνι 

οηγνύμενον 
ῥῆξεν. 
δηϊδίως 

ὀίγησεν 
ὀΐγιον 
ῥίγιστα 

ῥίμφα 
ῥῖνα. 

ῥινόν.. 

ῥινοῦς 

ὄῖψε.. 
ῥοάων ᾿ 

ὁοδοδάκτυλος 

δυμός. 
ὁωγαλέον 

Σαγγαρίοιο 

σάκεσιν 

σάκος 

Σατνιόεντος. 

σάφα. 

Τάωσε 

σαώσεις 

σαώσετον 

σαώσομεν 

σαώτερος 

σεδάσσατο. 

σέδεσδε 

σέθεν. 

σείοντε 

σέο. 

σέσηπε 

σεύατο 

σεῦε. 

σεύωνται 

σῆμα. 

ΜΕΧ ΤΟ 

Ῥαρο 
δ03 

618 

541, 881 

819 
ὁδὅ 
630 

ΟΙἸΟΒΒΑΚΥ, 

σήμαινε 
σημαίνειν. 

σημάντορας 
σῇς 
σῇσιν. 

σθένος . 

σιγαλόεντα 

σιδηρέῳ . 
Σιδονίηθεν.. 

Σιδωνίων 

Σιμόεντος. 

Σίντιες 

σῖτον. 

σιωπᾶν Ξ 
- 

σιωπῇ 
Σκαιαί 

σκαιῇ 

Σκαμάνδριον 
Σκαμάνδρῳ 
σκηπτοῦχοι 

σκηπτοῦχος 
σκῆπτρον 

σκήπτρῳ 
σκοπέλῳ 
σκοπιῇ 

σκοπιῆς 

σκότιν . 
σκότος τ 

σκυζομένῃ. 

σμαραγεῖ 
σμερδαλέος 

σμερδνή 
Σμινθεῦ 
σμῶδιξ 
σοῖσι. 

Σολύμοισι. 
σόον. 
σπάρτα 

Σπάρτη 
σπασεν 

σπείσῃς 
4 

ΣΕ δ ὃ 

4558 ΑΕ ΕΞ ΒΕΣ ΣΞ 

δ1᾽Ὀ 

ἜΣ ΈΕΥΥ. 
ΒΕῚ με 4 

δε δ 
671 

Ὶ 
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σπέος - 

σπινθῆρες. 

σπλάγχνα. 

σπονδαί 

σπουδῇ 

σταθμόν 
σταθμούς 
στάσκεν 

στατός 

στεῖλαν 

στείλαντο 

στέλλοντα.. 
στείρῃ 

στείχοντες. 

στέμμα 

στεναχίζετο 

Στέντορε. 

στέρνοισιν. 

στεῦται 

στεῦτο 

στῆ 
στήῃ. 
στήθεσσιν. 

. στήθεσφιν. 

στήσαντο 

στῆτε. 

στήτην 

στιθαρόν 

στίχες 

στίλθων 

στίχαι 

στομάχους.. 

στοναχάς 

στόνον 

στρατόν 

στρεπτοῖο . 

στρουθοῖο 

στυγέῃ 
στυγερῷ 

συ. ᾽ 

σύλα 

[ΝΠΕΧ ΤῸ 

Ραξε 
- . ἴν8 

τιι 

868 

. 684 

459,811 

648 

105 

680 

840 

791 

859 

.7:7793 
488, 513 

758 
ἈῊΡ αν ΤῚ- 
. - 816 

842, 692. 

691 
712 
699 
667 

. 686 
595, 686 

1743 
460 

ΘΟἸΙΟΞΒΑΒΥ. 

συλήσειε 

συμθάλλετο 
συμθάλλετον 
συμπάντων 

συμφράδμονες 
συμφράσσατο 
σύναγον 
συνέπηξεν.. 

σύνεχον 

σύνθεο 

συνθέσιαι 

συνίτην 

συνοχωκότε 

συσί 

σφέας 

σφετέρῃσιν. 

σφῆσν . 

σφίν. δ 
σφοῦ. . 

σφούς. ᾿ 

σφυρά 

σφυρόν. 

σφώ... ᾿ 
σφωέ. 

σφῶϊ. 

σφωϊν. 

σφῶϊν. 

σφωΐτερον. 
σχεδίην 

σχέθε : 

σχέθεν 

σχετλίη 

σχέτλιος . 

σχίζῃς 
σγοίατο 

ἡ τς ᾿ 
ταλασίφρονα 

ταλαύρινον. 

Ταλθύθιον. 



τάμε. ᾿ 

ταμεσίχροα 

ταμίη. : 

ταμίης . 

τάμνε 

γάμοι. . 

ταμόντες. 

τανύπεπλος 

τανυσσάμενος 
τάνυσσαν. 

τὰ πρῶτα. 

ταπρῶτα . 

ταράξῃ . 

ἀρῦει ᾿ 

ταρδήσαντε 

τάρθησεν 

τάρφεοιν 
τάχα. 

ταχέες 

ταχυπώλων 
ταων. ᾿ 

οι; 

τέγεοι 

τεθηπότες. 

τεθναίη 

τεθναίης 

τεθνηῶτα. 

τεθνηῶτας.. 

τεῖνεν : 

τείρει 

τείρετο 

τείρουσι . 

τειχεσιπλῆτα 

φέβεν,,, ὡς 

τεκέεσσιν « 

τέκετο : 

τεκμήραντο 

τέκμωρ 

τέκος. ξ 

τεκοῦσα 

ἐκτήνατο. 

[ΝΌΕΥ ΤῸ ΟΓΟΑΒΆΕΥ. 

Ῥαξο 

Σ . {701 

751 
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. πο άγάν: 
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711 
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. 680 

18 
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584 
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. 624 
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Ὁ 728 
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2 πο 28 

᾿ 827 

ὦ . 726 

068 

᾿ 821 

Μ 838 

815 

᾿ 6083 

Ἂ 751 

᾿ 766 

Ξ 827 

751 

: Α417|Ι 

᾿ . 673 

72, 166, 791 

. 8933 

. δ7ὅδ 

δ16 

556 

7600 

τέκτονες, 

τελαμών 

τελέεσθαι 

τελεῖ. 

τελεῖται 

τελείω 

τελείων 

τελέσειε 

τελέσσῃ . 

τελέσσω. 

τελέω ὃ 

τεληέσσας. 

τέμενος 

Τενέδοιο. 

τένοντε 

τέο 

τέον. ᾿ 

τεράεσσι. 

τέρας. 

τέρεν. 

τέρπετο 

τερπικεραύνῳ 
τεταγών . 
τέταντο 

τετάσθην 

τέτατο 

τετελεσμένον 

τέτηκα ᾿ 

τετίγεσσιν. 

τέτλαθι 

τέτληκας 

τετληότες. 

τέτμεν 

τετραπλῇ 

τετραφάληρον 
τετραχθά 
τετρήχει 
τετριγῶτας. 

τέττα. ε 

τετύγμενον. 
τετύκοντο . 

Ραξν 
831 

. 0640 

δ17, δ94 

. ΜΒ 

. 682 

. 458 

. 482 
. ΝΣ 

. 488 

ᾧ 90 

. 4δ8 

. δ99 

. 823 

. 41|ι 

“ΟἿ 

. θ6ι9 

. δ0ι 

. 7838 

. 982 

. 6170 

δ61 

δδ7 

. δ86 

. 758 

. 784 

696 
. δι8 

. 6134 
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τέτυκται . 

ψὲν.. ε 

Τευθρανίδην. 
τεῦχε. 

τεύχει 

τεύχεσιν. 
τεύχων 

τεώ 

τηλεθόωσα. 

τηλεκλειτῶν 

Γηλεμάχοιο 
τηλόθεν 

γηλόθι 

τηλόσε 

τηλοῦ 

τηλυγέτην. 

την 

τῇς τ ᾿ 

τὲ. "; ᾿ 

ΣΙ Ξ 

τιέσκετο. 

τίετο. - 

γέ. . 

τίθει. . 

είθημι 

τιθήνας . 

τίκτω. 

τιμήν. ᾿ 

ζίμησας . 

τέμησον 

κιμήσουσι. 
τινά. Ε 

τίνυσθον . 

τῖον. . 

τίπτ᾽. 

γέρ. , ᾿ 

τίσασθαι 

τίσειαν 

τίσεσϑαι 

τῖσον. 

τίσωσιν 

ΙΝΡΕΧ ΤΟ 

Ῥδξε 

᾿ . 668 

640 

812 

4517 

. . δ49 

. δ6Ὶ, 572 

5 .- 456 

Ξ ν ΒΕῈΒ 

: .. 1 

ἈΦ Ί819 

572 

ΟΙΟΞΒΑΕΥ͂. 

τιταίνων 

τιτυσκόμενοι 

τίφθ᾽. 

τλῆ 
τλῆμεν 

τλήμονα 
τλήσομαι 
τλῆτε 

τόδε. 

τὸς“: 

τοί ([ΟΥ σοῦ 

τοι (ἴου οἱ). 

τοιγάρ 
τοῖο 

τοίους 

τοκεῦσιν. 

τοκήων 

τομήν 

τόξα. 

τόσσα 

τοσσαῦτα 

τόσσον 

τοὔνεκα 

τόφρα . 

τραπείομεν. 

τράποντο 

τράφεν 

τράφη 
τρεῖν. 

τρήρωσι 

τρηχύς 
τρητοῖσι 

Τρίκης 
τριγλώχινι. 
τριπ . 
τριτάτοισιν 

Τριτογένεια 

τρίχας 
τριχθά 
Τροίῃ 

Τροίην 

491, 634, 



τρόμος . . 
τροχόν ὰ 

τρυφαλείης. . 

Τρωάδας. Ξ 

Τρώεσσιν 

Τρωΐϊ. 

Τρώων 
Τυδείἑεω 

Τύδεος 

Τυδῆ. 

τυκτόν 

τὐμύῳ 
σύνη. τ ἃ 

τυπῆσιν. . Ξ 

τυτθόν 

τυφλόν 

τύχωμι 

τῶ ς: : 

τω, ᾿ 

τώ (ἴον ὦ). 

τώγε. 

τώς 

ὕθριος 

ὕῤρις. 

ὑγρά. ᾿ 
υἱας. 

υἱάσι. 

υἷε. β 

υἱέες. ᾿ : 

υἱεῖς. : ν 

υἱέξ. ὲ ᾿ 

υἷες 

ὅπ ὦ Σ 

υἱός. ϊ 

νἱωνός 5 " 

ληέσσῃ. . 

“μήν. ᾿ 
ὕμμες. 

ὑπαΐί. 

ΙΝΠΕΧΝ ΤῸ ΟΙΟΥΒΛΑΕΥ. 

Ῥδξθ 
ον 657 ὑπαΐξας 

᾿ . 814 ὑπαντιάσας 

696] ὕπατον 

837 ὑπέδδεισαν.. ἢ 

5584 | ὑπεδείδισαν 2 

714} ὑπεδέξατο. 

499 | ὑπείξομαι 
ε 756  ὑπείρεχε 

: . 642 ὑπείρεχεν. ξ 

. . 1731] ὑπείροχον. 2 

: 801 ὑπελύσαο ΄. ᾿ 

: 721} ὑπέλυσε . : 

871 } ὑπένερθε. . 
810 | ὑπεράλμενον 

405, 825 ] ὑπερθασίῃ. 

819 ὑπερείηῆς . ᾿ 

75) ὑπερηνορεόντων.. 

542} ὑπέρθυμον. 
535 ὑπερκύδαντας . 
681 | ὑπερμενέϊ. . 
5937 ὑπέρμορα. - 

. Ὑ02 ὑπεροπλίῃσι ἐ 

ὑπερφίαλοι. ἕ 
ὑπέσταν . 5 

518] ὑπέστημεν. ὃ 
5816] ὑπήνεικαν. 

᾿ . 699 ὑποδλήδην.. 
598 ὑπόδδα . . 

. Ἶ8θ᾽ ὑποείξομεν.. 
757, 191 1 ὑποκυσαμένη 

᾿ . 7586] ὑπολευκαίνονται. 
186} ὑποπεπτηῶτες 

. 614 | ὙὝποπλακίῃ 

ὃ . δ07] ὑποστρέψειας 
5998 | ὑπόσχεο 
409 | ὑποσχέσθαι 
794} ὑπόσχεσιν. . 
885  ὑποσχών. 
788} ὑπότροπος. 
532} ὑπόψιον . ᾿ 
080 | ὑσμίνας 
44 
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ὑσμίνηνδε. 
ὕστατα 

ὕστερον 

ὕφαινεν 

ὑφέντες 

ὑψερεφές 
ὑψηλὴ 

ὑψηχέες 
ὑψιθρεμέτης 
ὑψίζυγος 

ὑψίπυλον 

ὑψόροφον 

ὑψοῦ. 

φάανθεν. 
φαεινόν 

φαίδιμος. 

ψαῖμεν 
φαινομένη. 

φάλαγγας. 
φάλον ξ 

φάμενος . 

φάν 
φάνη. : 

φάντες 

φάος  . 
φαρέτρην. 

φάρμακα. 

φειδόμενος. 
φέριστε 

φέροις 
φερόμην 
φέ τον 

ΙΝΌΕΧ ΤΟ 

Ῥαξε 

᾿ . 649 

᾿ δ 2 

467 

668 

5800 

{τι 

641 

804 

. δ12,656 

669 

ΟΙΟΞΒΆΒΥ. 

φερτερον. 

φέρτατος 

φέρων 

φεῦγε 
φεύγωμεν 

φεύξονται 

φῆ 
φήγινος 

φηγῷ - 
φηρσίν ᾿ 

φῆς . - 
φῇς 
φθάμενος 
Φθῆ τς 

φθίηνδε 

φθινύθειν 

φθινύθεσκε. 

φθινύσουσι. 
φθίσει 

φίλαι. 

φίλε. 

φιλέεσκεν. 

φιλέουσα 

φίλην. 

φίλησα 

φιλοκτεανώτατε.. 

φιλομμειδῆς 
φιλότητα 

φίλῳ. 

φλόγεα 

φλοιόν 

φλοίσθοιο 
φλοίσθου 

φοδέοντο 
Φοῖδος 

φοίνικι 

φοίτα. 

φολκός 
φόνον. Ἱ 

φοξύς. 
φορξὰῆς 

491, 



ΙΝΘΕῈΧ ΤῸ 

Ῥαξο 

φορέουσι. 
᾿ ᾿ ἩροΝ 

φορῆναι . ᾿ ᾿ μβέῥολῃς 

φόρμιγγο. .- - - δβ8 

φόως . ᾿ Ἶ , 598 

φόωςδε 
᾿ Ἂ ΟΣ 

φράζεαι . 15
 

Μετ εόν, τ τῳ ᾿ς ἐὸ Ρ 
ὀραζέσθω. ᾿ : ως 

φράζοντας. ᾿ ἣ Ἴκᾶ 

φράσαι : . . . 488 

φρένες ἣ 
Ἡτρος 

φρεσί. : ᾿ ; ἌΣ 

φρήτρας ᾿ ; ᾿ 828 

ὀρήτρῃφιν. -. ἤρδι 

φρυγῆν. - - - 875 

οὖ. ἢ ᾿ς . “827 

ὀυγέειν : ͵ ᾿ ὟΣ μὰ 

ὀύγυσν ς -- .. ΤᾺ 
φύγοιμεν . : ; 5: 

φύγον Ὁ χον νο 

φυήν. .Ὁ «Ὁ. 496,679 
ὀύλα. : Ξ ᾿ . 696 

φυλάσσετε. 
᾿ ᾿ . 686 

φυλάσσοις . ᾿ ἔ πο ναος 

φυλείδης . : ΘΈΑΝ 

φύλλα ἔ : . ΠΣ οοὰ 

φύλοπιν. 
ἣ ὴ τ ΩΣ 

φύσει. ὃ Α ᾿ ἡ’ 5 

φυσίζος . - - - 982 
φυσιόωντας 

ῃ Ἔ 728 

ὐταλῆς. «τς (8ῃ9 

φώνησεν 
. Α ἢ ᾿ς δ43 

τ τον ΠῈΣ τὰ τς 

Ὁ δὲ 

χάζεο. . τ Πς ηβδ 

χάζοντο . " ᾿ “99 

χαζώμεθα. 
. . ᾿““- 

χαζώμεσθα. 
. ᾿ς 87 

χαίρετε 5 ; ᾿ ᾿ς Ρμή8 

χαίρρς. . -. ἘΝ 

ΟΙΟΒΒΑΚΥ. 

χαίρων 
χαῖται 

χαλεπαίνων 

χαλκεοθωρ
ήκων : 

χάλκεον 

χαλκεοφώνῳ 
χ αλκῆες 

χαλκηρέϊ 
χαλκοθατές 

χαλκοκορυστῇ 
χαλκός 
χαλκοῦ 

χαλκοχιτώνων 

Χαλκωδοντιάδ
ης Ε 

χαμάδις 
χαμᾶζε 
χαμαί 

χάνοι 

χαράδρης 
χαρείη 
χάρη. 
χαρίεντα 

χαριέστατος 

χαριζομένη. 

χαρίσαιτο. 

χάριτες 
χᾶρμα 
χάρμης 
χασσάμενος 

χατίζεις 

ἕξει. . 

χείμαῤῥοι. 
χειμέριαι . 

χειμερίῃσιν 
χειμῶνα 

χείρεσσι 
χείρων 

χέουσα . 

χερείονα 

χερειότερον 

χερείων Ε8Εξ »8883 Ἐξ 

δ 
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γέρηα 

γέρηϊ. 

τερμαδίῳ 
γερνίψαντο 
χερσίν 

. ζέρσω 

ζτηῶν. . . 

χηραί. 
γήρωσε 
χηρωσταί 

χἥτεϊ. ὃ 

χθιζά. 

χθιζός 
χθονί. 
χίμαιραν. 

χιτῶνα Ξ 

χλαῖναν. 

χολάδες. 

χόλοιο 

χόλον 

χολόω 

χολωθείς 

χολωσάμενος 
χολωσέμεν. 
χολωτοῖσιν. 

χορόνδε -.. 

χραῖσμε 
χραισμεῖν . 

χραίσμῃ 
χραίσμωσιν 

χραύσῃ 
γρειώ. 

χρή. 
χρόα. 

χροός. Ὰ 

χρυσάμπυκας 
χρυσαόρου. 

χρύσεια 

χρυσείοις 

χρυσέῳ 
Χρύση 

ΙΝΡΕῈΧ ΤῸ 

. 

Ῥαρε 
739 

487 

. 822 

898, θ29 

618 

758 

ΟΙΟΞΒΑΆΚΥ. 

Χρυσηΐδος. 

Χρύσην (Χρύση). 

Χρύσην (Χρύσης) 
χρυσήνιος. 

χωόμενος. . 
χωσαμένη. - 

χώσεται 

ψαμάθοις 

ψεδνή 
ψεύδεο 
ψευδέσσι 
ψευδόμενοι. 
ψευσαμένῃ. . 

ψύχη. . . 

ᾧ ᾿ - 
ὦκα. εν Ὁ 
ὠκέα. : ᾿ 
ὠκεανόν . 
ὠκειάων . 
ὠκύμορος. 
ὠκυμορώτατος 
ὠκυπόδεσσν . 
ὠκυπόροισιν - 
ὠκυρῳ. Ξ 
ὠκύς. ἐ ᾿ 

ὦλεσα . ὦ 
ὡμίλησα. ὴ 
ὠμοθέτησαν . 
ὦμοιιν ᾿ . 
ὦμοισν . - 
ὠμόν. : 

ὠμοφάγοισιν 
ὄμω . ; 

599, 822 

8538 

. 194 

4174, 5898 

109 

. 808 

618, 628 

μι“. θὰ 



ᾧμωξεν 
: ΠΣ ὦν 

ὦνησας 
ν᾿ 
ᾧξε 

ὥπτησαν 

ὥραι. 

ὠρέξατο 

ὧρεσσιν 
ὥρμαινε 

ὥρμησε 
ὕρνυτϑ 

ὅρορε 
ὦρσε. 

[ΝΡῈΧ ΤΟ ΟΙΟΒΒΑΚΥ. 

Ῥαρο 
695 ὦρτο. 

980] ς. . 

δδ2 ὦσαιτο 

ἐξ ξεἐξεεξ 8 
-: Φ-- [4 

5: 

ΣΟ ΈΕΕΥ: 





Βυυκβ ΕῸΒ ΒΟΠΌΟΠΣ ΑΝῸ ΠΟ ΕΘΒ5, 
ΑἹ ΟΘΕΒΑΤΙΥ ἘΕΌ ΟΕ. ῬΕΊΙΟΕΞΞ, 

ῬΤΙΠῚΤΞΊΤΕΤ ΒΥ͂ 

ἸΔΈΡΕΗΝ ἃ ΒΕΟΤ ΒΕ, ΝΕ ΥΟΒΙ. 

2475. 

Δυυοϊὸ Εἰ πϑὶταιρα ΗΙΘΌΟΣΙΘΒ, 
δια οἷο ον. οκάτηνς Βοοΐζα ἴῃ ϑοθοοΐα. ΠΙαππειϊοὰ ΤῊ 
ρῆᾶσοβ απ πυθλοῖβ Επσγανίηρσα, Ι1θπιο, ΜΒ], 60 φοηᾶ 

σΔ 6 ἢ Φ λ΄ 5] 1η, οἷ φῆ ροβ, 1δ σρηΐβ ϑθ ἢ. 

ΟἸΦΟρα ΓΑ, το  Οβ ΡΒ πο. -τλί αἄδπιο ΠΟ] δηα. τοὶ ΟΥ̓ΧΘΒ.-- -ΟὙΤ 8, 
--Ἰατῖι.-- ΑἸοχαπ ον. --- απ θα}. 18. (εθβαν.--- ἢ  ἔγθα, --- 
Ὑ Πα. {π 6. (ΟΠ το ον τ θοι ἘΠΊ ΖΑ ΌΟ ΠΗ. λίατν “που. οἵ 
ΘοοῦΝ, τ ΟΠ αν ὸα 1. -- ΟΠ Αγ ]168 Π1.-τδίαυῖα Απίοϊποίθα.:--Π μα] 8. 
ἐπ᾿ ὙΠ, τοῖν 61Ὸ, 

ΔΒΘΓΟΓΤΌΠΙ ΝΘ. ὁπ. ὕΠ6 {πἰθ]]θοῖι8]1 ῬΟΥΤΘΥΒ. 
Εξβαν οὐ ὅπ Τῃ 6] θοῦπα] Ῥουγοσβι [πα υϊγ}165. ΘΟΠΘΘΡΏΪπρ' (16 
Τιῦο θοῦ]! Ῥοντοῖβ ἀπ {π6 Τηνεβυϊραΐου. οὗ Τυα. ὙΠ) 
υοβύϊοηβ. 18πι0, ΜΒ] πη, 45 οοπίϑ ; Ηδ Βουῃηᾷ, δῦ οδηΐβ. 

ΔΡΘΓΟΓΟΒ 6. οα ὑΠ6 ΠΙ͂ΟΓΔΙ ῬΘΘΙἑΠΡ5. 
ΤΠ6 ῬμΠοΟβορην οἵ {6 ΜΟΥΆΙ Ἐδοὶηρα. ὙΠ ποδί οτ9 
18πιο, Μιβ)1η, 40 οοπίβ; Ηδ Βουπά, δ0 οοηΐβ. 

ΔΙ Β0η5 ἘΞΒΑΥ ὁἢ Τ᾽ αδῖθ. 
Ἐββαν οὐ 18 Ναΐυγο ἡπᾶ ῬυηοΙρ]68 οἵ Ταβίθι ὙΠ Οουτθον 
ἄοπϑ δπᾶ ΠηρΡου ιηθηΐβ, Ὁ ΑΒΒΑΗΛΜ ΜΠ, 12 Τηο. Μυβίπ, 
πῦ οομίβ. 

Δυάγουυϑα Πα ]-ἘΠΡΊ ἢ Ἰοχίουι. 
Ἑοππάρα οἡ {Π8 Ἰᾶυρον ἀθυτηδη-Ταἰη 1,Θχίθοη οὗ Ὠγ. Ὑπαχαμς 
Επεῦυνν. ΠΗ Αἀάϊομβ ἀπα Οοντθοίίϊομβ ἔγοσα {86 Τμοχίοομβ. 
οἵ αοβπον, Εδοοϊο]αί!, ἤθη 6116 υ, αθοῦροβ, ὧς Βογαὶ ὅγνο,. 
ΞΠ6θρ, 8ὅ 00. 

ἈΠ ΟΠ ΟἸΑ551041 ΠὨΙΟΥΟΠΑΥ͂Ψ. 
Οοπῃίδἰμίπρ δπ Αφοουῃΐ οὗ [Π6 ῬΡΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ῬΓΟΡΟΡ Νδιμδβ τηθῶν 
᾿ἰοπρα ἱπ Αποῖοηῦ ΑὐΐΒουβ, απᾷ ἱπίθησρᾷ ἰο οἰ ποϊεΐο 41} ἔμ 
πηρονίδην Ῥοϊμίβ δοππροίοα τξτα ἐμ Θθοργάρθν, Ηϊβίονυ, ΒΕ 
Ὁρταρην, Μυίβοϊορσυ, ἀπά ΕἾπΠ6 Αὐίβ οὔ (Π6 Οσθθκβ δπὰ ἢοιιδθα. : 
ἰορσοίμον τ] δὴ Αςοοπηῦ οὗ {πΠ6 Οοἴπβ, Ὗ οἰρμίβ, απὰ Μθαβαγος 
οἵ ἐμ6 Αποϊβηΐβ, τ ΤΑΌ]Αν Ὑ 8]165 οὔ [Π6 βαπηθ. Εουδὶ 80 ἢ 
586εγῃ εχίτγα, 84 00. 

Ἀπέπουβ 1,αὐϊη- ἘΠ ΒΘ. Ιου ομαΥΎ. ᾿Ῥ 
Α Τα η-ἘΠΡΊ ΒΗ ἃ ἐν τε Ἰαθη ῬΙο οπατυ, ἴον (86 τ8θ οὔ 
Θοῃοοὶβ. Ομοῆν γέλων 6 1οχίθομβ οὗ Εὐθυηά, Θθοῦσεβ, δὶ 
Ἰζαιτεβοϊιγηϊάς, 51.641} 4ΐο, βΒβθρ, ξῶ θῶ. 



᾿- : ΒΟΌΚΒ ΞῸΒ 5ΞΟΗΟΟΙΒ ΑΝῸ ΟΟΣΈΟΘΈΕΕ, 

Δηΐμου5. ΟἸΔ551081 Κ΄ Υίθ5. 
αἰΐη 1 ββοηβ, ἰϑὲϊη Οτδτοσηαν, Ῥατῦ 1. Οοπίδιηϊηρ [86 τηοβὲ τπὶ 

φοτνύδηξ Ρατίβ οὔ [88 αδιημιδαῦ οὗ [Π6 1,Δἰϊη Πδηρθαθο, ἱοσϑίμθ. 
παῖ ἀρρτορτγίδίῖθ Εχογοῖβοβ ἴῃ 86 ΤΡΔηβιδησ δηα Ὑ γΙτπρ' οἱ 
1αἰϊπ, 12 1η0, ὅ5θερ δχίγα, 1ὅ φεηΐβ. 

Αἴϊη Ῥγοξθ (οπιροβὶἶοπ, Ταδίϊη Οὐδτησηαν, Ῥατῦ Π. ἀπ Ιπέτοᾶτο- 

το ἴο 1 δπ Ργοβα Οοιηροβιτίοι, πεῖ ἃ Φοιηρ] οί Οοῦτβα οἱ 
Ἐχοιοῖβαβ, 1] αβύγδεῖν οὔ 41} [886 ἱπιρογέδηῦ ῬσΙποΙρΡ 65 οὗ δὲ 
Ογπΐαχ. 121η0, ΞΒ66Ρ δχίγα, 1ὅ δθῃΐβ. 

Ἐκν ἴο {μ6 Αρονυβ 15 ρυθ βηθα, τ με τπὰν θ6 οὈίαϊμοᾶ ὈΥ͂ 
Τδαομοσβ. 1210, ΗΔ] Ξἤθθρ, δ0 Θσρηΐϑ. 

} 013 Καί ΟΥ̓ΔΙΊΤΑΔΥ, ΕΓΟΙῚ {ῃ 8 πίῃ Ταϊ οι οὗ ἰδ Οτὶσίηδ], 
αὐαρῖοα ἴο ἴῃ8 86 οἵ Ἐπρη θη ϑιπάθηίβ, ΒΥ ΠΕΟΧΗΑΕΡ 
ΘοΗΜιτΖ, ΡΒ... Οουτθοϊα μὰ δη]ασσοά. 1ὅτη0, ὅ!πδεθβρ δχύγᾶ, 
1δ ορηΐβ, 

ἀπ ΒΕΙΡΟΜΕΝΤ οὗ μ6 Αθονθ. 191η0, ὅ86δρ εχίζα, 60 δϑηΐδβ. 

[καἰϊπ Ῥτοξοάν δπὰ Μϑίγθι Ἐσοῖὰ ἐμ θεβῦ Απὐμου θϊθβ, ἀποϊθπὺ δμὸ 
λάθη. 12τηο, ϑὅῃθορ δχίγα, 1 }ϑπΐβ. 

(Αεϊῃ Υ' οί βοαίίου, ΤΙη 6 βουῖοβ οἵ Ῥγορτοββῖνα ΕχθΡοἶβθβ, πο] παϊπρ 
ΞΡ Όπηθη5. οὗ ΤΙΡΔηβαὐοη ἔγοτα ἘΠΊ Βη οηα ἀθηδη ῬΟΘίσΥ 
πο [ἴϊη Ὑ οῖβθ. 12τηο, ὅ8:θερ εχῖγα, 16 }ϑῃΐβ. 

ἃ Κεὺυ ἕο {86 Αθουβ ἰβ ρῬα Π8μ64, τὶ ἢ τῆδὺ 6 οδίδϊηθα ΡΥ 
ΤΘδΟ. 373, 1ζτηο. ἘκαΙ Κ΄ῃ66Ρ, δὅ0 οοηίβ. 

ὕώβαυκ ὕΟτη ὨΘπ ΔΥΪ65. ἢ {Π6 Θ4}Π|6 ΓΑ, ἀπα {με ΕἸγϑὺ ΒοΟκ οὗ με 
ασεοκ ΕΔτΆρΡηγαβο; ἢ ΕΟ 5} Νοίεββ, ΟὐἹ6 8] ἀπὰ Ἐχρίδπα.- 
ἰοτυν, ΡΙδῃβ οἵ Βαίε]ς6β, ϑίδρεβ, ὥθ., δῃὰ Ηἰβίοτιθαὶ, σφ οσυβΡἢ. 
Ἰοαὶ, ἀπ Ατοβεθοϊορίοα] Τπάοχεβ. Μδρ, Ρογίγαϊί, ὡς. -1ϑτηο, 
ΞΠ66Ρ εχίγβ, 81 00. 

Ἴ8 Ἐποίά οἵ Υἱγρὶ], ὙΠ ἘΠρΊ ΙΒ ῃ Νοῦοβ, Οὐεῖοαὶ δπα Ἐχρίδμδ- 
ἰονΎ, 4 Μοείτιςα] ΟἸανυΐβ, απα δὴ Ηϊβίουιοδὶ, ΘΟ θοστδρῃῖςδὶ, δηᾶ 
ΜυίΒοΙορΊοδὶ Τῶοχ. Ῥογύγαϊς ἀπὰ τηδὴν ΠΙυβυγαϊίοπβ 12Π|0, 
5Β66Ρ δχίχα, δὶ 2ὅ. : 

ποίοστιο5 δηὰ Θϑογρίοβ οἵ γ᾽γρὶ, ὙΠ ἘΠΡΊΞἢ Νούθα, Οὐ εςαὶ αν 
Ἐχρ]δηδίοσυ. 1ὅτηο, ὅ8μβερ εχίγα, 81 395. 

ἢγλμπδθε δαρυγίηθ Ῥ7αΥ ἀπὰ Οοπδβρίγαον οἵ σαἐ"Ππθ, ὙΠΙΈΝ ἀπ Ἐπ᾿ 
ΙΗ ὑσπεν Οογτηθπίατυ, θη ἃ Θεορταρμῖοαὶ απα Ηϊβέουῖοαὶ ᾿πᾶθχϑο 

εὐ Ἑτοπ, οδογυθοὶθα δηᾶ δη]αυρθᾶ, Ῥογίγαϊξ. - 19πιο, βὅ!Βθθῇ 
οχίγα, 1ὅ οοπία. 

ὯΔ γοΥ ΚΞ οἵ Ηογδοθ, ὙΠ ἘΠΡ]5ῃ Νοίρα, Ουιοῖςα] δηᾶ Ἐχρίδην 
του. Α ποὺ Εαϊίοη, οογγθοῖθα δπὰ δπ]αγρε, τι Εχουγβίοην 
τεϊδένα ἰο {Π6 ὙΊη65 δῃᾶ Ὑἱποναγαβ οὗ ἴθ Αποϊθηίβ; 8 1ὐξ8 
οἵ Ηοτϑεθ, ἄς. 12τη|ο, ὅμ:δθρ εἽχίγα, 81 2. 

ὍΥ. ϑεϊθεί Ογαίΐοπβ, Ὑ 1 ἘΠ ΡΤ 5 Νούθβ, Οτϊεῖςαὶ δπὰ Ἐχρίδυ- 
ϑίοτυ, δῃὰ Ηϊδύου"οϑ), Θθορταρμίςαὶ, δτιὰ 1,998] πάσχα ἂν 
πηρχον δᾶ Ἐκ τέσσ. Ῥογχίσχαιι, σϑπιο, βποαρ οχύγω, δ1 Ὁ. 

- 



ΒΟΟΚ5 ἘῸΝ ΒΟΒΗΌΟΙΒ ΑΝῸ ΟΟΙΈΟΞΘΒ. 

Απί ΠΟ" ΟἸαβϑὶοθαὶ βοσίθθ, οοη ὐππθᾶ, 
ζίοοτο ἀθ δοηθοίιίθ, 6 Απιιοϊϊα, ἀπὰ Ῥαγδᾶοχα, απᾶ ἐπ Τάΐο οὗ 

Αὐὐουβ θγῪ Νϑροβ. ὙΠ ἘΠρΊ] δι Νοίοβ, Οἱ θα] δπὰ, Ἐχρὶπιν 
δἴογυ. 1ὥπιο, ὅθ ρ οχίγα, 1δ δϑηίβ. 

ζιοοτοΒ ΤΟ ΒΟ Δ Ὀἰβρυίαιοη5, ὙΠ ἘΠρΊ 88 Νοΐοβ, Οὐλ ες] ὅπα 
Ἐχρ]δῃμδίογυ. 12 πιο, Ξβθθρ δχίγα, 81 00. 

πο Θοιτηδηΐα πὰ Αργΐο018, δρᾶ 4150 ϑϑ]ϑοίίοπϑ ἔγογα ἰδ Αππαΐβ 
οὗἨ 'Γαδοϊδαβ, ὙΠ ἘΠρΊΒῃ. Νοίοβ, Οὐ θοαὶ δηὰ Ἐχρι δυδίογυ. 
1ϑτηο, ὅθ ρ δχύγα, 81 00. 

ὕογπ6}:λ5 ΝῸρΡ08, ΟὉΡΠΟ]1 Ν ροίϊβ Ὑ 185 Ἰπηρογδίουτοη Εχοθ]οπέϊαπε, 
1} ἘΠρΊ θ. Νοῦοβ, ἄθ. 191ηο, ὅμδορ δχίγα, Φ1 00. 

ΤΟΙΘπθΟ6, Τογθηξϊ σοι ϊφ, ἢ ΠΙΒῊ Νούρβ, Μείγιοαὶ ΤᾺ ]68, 
ἀπά δὴ Εββαν οἢ ὅπ βοδῃηΐησ οὗ ΤΈΓθηθο, ὡς. 191η0, ὅ. 66 Ὁ 
οχίγα. {7 }γ688.) 

Εἰγεί αὐ Π6580η85, Οοπίαδϊπίηρ ἐμ τηοβὺ ἱπιροτίδπῦ Ῥαγίβ οὔ ἐπ 
ΑὙδμλμ. 8} οἵ {μ6 ατθοὶς ᾿δηδτυασο, ἑοροῖμεν τ ΔΡΡΓορυίαἴθ 
ἘΧΟΡοῖβο5 ἴῃ ἴῃ 6 'ΓΡΑπβΙ ὐιησ πα ΝΥ τἰτηρ' οὗ ασθεῖο; Ὰ ἐμ 86 
οἵ Βορίηποῦβ, 12τηο, ὅῃθερ δχίγα, 10 δϑηΐϑβ. 

ἄγθοὶς Ῥυοβθ' (Οπιροβὶἰοπ, τοῖς 1, ββοπβ, Ρατὲ Π. Απ Τηἰγοᾶιπιο. 
τοῦ ἴο ατϑοῖκ Ῥγοβο Οοτωροβι(οη, τυ δ ἃ δοιαρ]οῖο Οουγβο οἵ 
ἘΧΟΡοΙβ65 ΠΠαβίγαςν οἵ 4}} ἐπ ἱπυρονυίδηξ Ῥυίηςῖρ] 68 οἵ α γϑεῖ, 
ϑγπΐαχ, 12π|0, ὅ!βθρ οχίγα, δ βοηΐβ. ἢ 

ὈγΑΡΊ ΠΥ οὗ {π6 τοῖς Πδησυᾶρθ, ἘῸΡ {πο υ86 οἵ βοῆ!οο]β δηἃ Ὁ] 
Ἰαροβ, 12π|0, ὅῃθβρ οχίτα, 1ὅ δϑηίβ, 

4 Νονν ὕτθοικς Ογατα πα, ἘΤοπὶ {μῃ6 Θουτπδη οἵ Κύδηον, Με, 
Βαθηδπη, Βοβί, ἀπ ΤΒΙθυβοι ; ἴο τ Πὶ ἢ ἅτ ἀρροπαρᾷ Κλ 
ταδυ κ8 οὐ {πΠ6 Ργουαποίαἰίοη οὗ {π6 Οσθοκ Ταπσπαρσο, απα Οὐτο- 
πΟΪοσίο 8] ΤΑΌ]65 Θχρ]ϑηδίουυ οἵ {Π6 βαπιθ. 1220, 5Πδερ Θχέρἢ, 
1 οθηΐβ. 

ἤγοοῖ Ῥιοξοαν πὰ Νοίγο, ἘῸΡ {π6 τι86 οἵ ΞΟΠ οοἷ5. δου ΟΟἸ]εροδς. . 
τοσϑίμον τ θι [μ6 ΟΠόταὶ βοαπηΐηρ οὗ [86 Ῥτοπιθίμοαβ Ὑ Ἰηοξαθ 
οὔ βου 5, απᾶ (ΕΠ ά ριβ Τ τ ππι8 οὗἉ ΒΟΡΒΟΟΙ 68, ἴο ΜΙ ἢ τὸ 
ΔΡροπᾶθα Ποπιαν 8 οὐ 186 1π40- Ὁ ὀγταδῃῖθ ἀπθιοσίοο, ϑτθο, 
ὅδε οχίγα; 1ὅ δϑηΐβ. 

ἸᾺ ὄτροκ ποαάοτ, Ῥυίποίρα!ν ἔγοτα ἐπ ΘΟ ὀστηδα οἵ 6 Ρ8. "" 

ἘΠ ρΊ 5} Νοίθβ, Οὐ 68] δηᾶ τορ πνευκθόρρνς 8 Μοίτῖοαὶ [πᾶοχ ἵσ 

Ἡοπιοι ἀπ Απβογθοπ, απᾶ ἃ δορίουβ ἰ,οχίοοπ. 1300, ΒΆΘΘΡ 

οχύγα, 81 00. 5 

Ῥοσιδι, ΤΠ ΕἸγβὶ Βἰχ Βοοῖτα οἵ Ἡοτηοτβ Πίδᾶ, ἰο, ὙΒΙΟΝ “τὸ ἃς 
Ροηᾶρα ἘπρΊ Β Νοῦοθα, Οὐπεῖςα] δηᾷ Ἐχρ πδίουν, 8 ΜΌΝ δ ων 

ἄχ, δπᾷ Ἡσοπιερὶς ΟἸοόβϑασυ. ΝΟῪ δᾶ οηϊαροὰ οι, 

αῶτηο, ὅμθορ δχίγα, 81 25. 

Φπ0 Απδρδεὶς οἵ Χοπορβου, ὍΝ ἘΒΟΙ ΒΒ Νοίοβ, ΟΥἰεῖθα] αηὰ Ἐχ- 

ῬΙϑδηδίουνυ, ἃ ον κτλ ρυῆ δοοογάϊηρ ὕο ἐπ Ἰαῦθβῦ πᾷ Ὀο6εθ᾽ ΑὉ- 

ἀπονιοε απ α Ρίδη οἵ ἕδθ Βαδιὶ9 οἵ Ουπασα. 12π|ο, 5ιθερ 

9 κα, ΔΙῚ 25. 



4 ΒΟΟΚΒ ΕἘῸΞΚ 5ΟΗΟΟΩΒ ΑΝῸ ΟΟΙΈΘΕΞ, 

Δηΐβοια Οἰδθϑίοδὶ βουῖθϑ, οομεἰπηθᾶ, 
ΧΟΠΟΡΒοπἧΞ ΝΘΙΙΟΥΔΒΙ 4. οὗ βοογαίθβ, Εγοιη ἐμΠ6 Τοχῦ οἵ Καμποε 

πΒ Ἐχρίδπδίουυ Νοίθβ, ἄς, ὈγῪ Ὦ. Β. Ηϊσκτε, 1.1,10. εἰγϑί 
Αππθυίοδη Εσιάομ, δοσγθοίθα πα θηϊασσθα. 132010, ὅῃ!6 Ὁ 6 χ- 
τα, 81 00. 

δπιλι! οἵ Βοπιᾶη Απίϊχαϊοβι ἘΤθτα, ὑπ τηοβὲ τϑοθηῦ Οθυτηδη 

γον Κ5. ὙΠ ἃ Ῥαβουιρύϊοη οὗ {μ6 ΟἸέΥ οἵ ομιθ, ἄς. 121η0, 
5Πιθδρ δχέγθ, 818 οϑῃΐβ. 

Ἤλυμδιὶ οἵ θτοοὶς ἔἀίθταίαγει ὙΗ ἃ Οἱ εῖο8] Ἡ!βέουυ οἵ ἐμ6 στοεῖς 
Τιαηρσαᾶρθ. ἔζπιο, ΞΗ6ορ δχίτα, 81 00. 

Μαημαὶ οὗ θγοοῖς Απιίχαϊθε, ἘΤομ (Π6 Ὀεβδὲ δηα τηοβὺ στϑθοθηξ 
Βοῦγοοθ, [13τοο, Ξμ6θὴ :-χίγα, 81} οϑῃηΐβ. 

ΜδπιαΙ οὗ ΟὙΘΘΚ ἀπά Βοπιᾶη ΜΡ ΠΟΙΟσγ, 121η0, 5Β6Ὲρ οσίγδ. 

[κτἰπ ϑγηίαχ. [Γαἰΐη Τι6ββοπβ, Ραγύ Π. Οοπίαϊπϊησ Τιαῦϊῃ Ξυπίαχ, 
αι Βδηδίηρσ [6ββοπβ, ἀπ ΕχθΡοἶΞ65 1η ἀοΠΌ]6 ἐγ ηβ] αξομ, οἢ 
{μι Ὀα515 οἵ Καϊμηθῦβ. [12π|οὸ, Ξθθερ οχίγσα. ([πιΐοστη στὰ 
Τιαἰϊη 1 ββομβ, Ῥασγύ 1.) ᾿ 

θνυἱά, 'ϑϑϊβοίοηβ ἔγοπι {π6 Μ᾽ ίδισουρῃοβοβ οὗ ΟυὐἱἹᾶ. στα ἘΣ Ρ]}5Β 
Νοΐεβ, Οὐ οα] ἀπα Ἐιχραπαΐοσγ. 1ὅτηο. (1 }7έε8.) 

Ἑυτρίάθ5. ὙΠ6 Ηδβοῦθα, ΗΤρΡροϊγίαβ, Μοᾶθα, απᾶ ΒΑΘ οἵ ΕπτΙρ- 
1465. ὙὙἼᾺ ἘπσΊΞ Νοΐδβ, Οὐ θοαὶ ἀπ Εχρίαπδΐουυ. 1910. 
(1 ργεβ8.) 

Ζατοπαὶ, Τμὲ ϑαξίγοβ οἵ σανθθαι. ὙΠ ἘΠΡΊΞΗ Νοΐοβ ΟΥ Ἰοα 
δηα Ἐχρίαπαίονυ. ({ηι ̓ γυεϑβϑβ.) 

Βίσϑιου οα {16 ὕ56Π|}} Αγΐϑ,. 
Θομβ ἀορθα ἴῃ Οοπηθούϊου ἢ ἐῃ6 ΑΡρ]οδίϊομβ οὔ ϑβθίθποα 
ὙΠ πυτηθγοῖιβ ΕΠσΥδυησβ, 9. γο]8. 19 πο, ΜΙ] η, 51 δ0. 

Βοπομαχαὶβ ΠΙΘΟΒΔΠΙο5, 
Απ ἘΠομηθπίατυ Τγθδίϊσα οα Μϑομδηῖοβ, ΤΡδπϑϊαἰοα ἔγοτη {ῃ9 
ΕΥ̓ΉΘΗ, τι Αἀάϊτοπβ δα Ἐπιθπάας!οηβ, Ὀγ Ργοῖ. Ἐρυνλεν Η. 

Οοὐκτεναυ. “Ρ]αΐθβ. ὅγο, 5868ρ δχίγαᾳ, 82 35. 

Ξϑογαβ Ἐοίθοϊο ΠΟΤ] ῬΕΪΟΒΟΡΗΨ : 
ΡΓΘΡΑΓΡΟα ἴον ΤΑΐεσαΡῪ Γηβεϊ ςοηβ δμα σοποταὶ 786. 19τηο 
Μυβ]η, 1 οοηΐβ, 

βογὰδβ Βποίογίο δηᾷ συλ ἰοίϑτῃ, 
ΕἸομιθηΐβ οἵ Ἐποίουϊς ἀπά Τὐῤόγασν Οὐ οῖβτα, τυ ἢ οορίουθ 
Ῥυδοῦϊ641 Ἐσϑυοῖβθβ απᾶ Ἐχϑιηρ]6β. πο πάϊησ, 4150, αὶ βιιθοῖποῖ 
Ηϊβίονυ οὔ ῃ6 ἘΠρΊ ΒΕ Τιδηρτιαρο, ἀτπιᾷ οὗ ΒΥ 5 ἀπ ΑἸπδυ 
[ἀιεγαΐαγϑ, ἔγοπι ἴΠ6 αυ]δδὰ ἴο {π6 ργοβοπΐ Τίπιθβ Οἱ ἐἰν 
Βαβὶβ οἱ ἐμ γοαπὲ Ὑ οὐκβ οὗ Απεχανρεπ Βπὶν ἀπᾷ ΒΕ. Οὐ π πη; 
ὙΠ Ιατσὲ Αἀαϊοο;εβ ἔγοσα οἴμος ϑοισοθα 19000, ἘΓαΙ Βουηᾷ, 
0 οφηΐα. 



ΒΟΟΚΒ ῬῸΒ ΒΟΗΟΟΙΒ ΑΝῸ ΟΟἸΕΟΘΈΒ. ΕΗ] 

Βγδπαθα ἙἘπογοϊορθαϊΐα, 
Α Ῥιουοπανν οὗ βοίθποο, Πἰξογαΐαγο, απὰ Ατὲ; οοπυργιβίηρσ ἐπ 
Ἠϊβύονν, ᾿οβουιρίίοη, δηὰ βοϊθηιῆς Ῥυϊπορ] 68 οὗἩ ἐν θύν Βυδηδῇ 
οὗ Ηυπδὴ Κπον]οᾶρο; τ {86 Πογὶναἰίοη ἀπά ᾿οδηϊτίου οἵ 
8}1 {πὸ Τ᾿ υτηβ ἰῃ σθπθ γα] 86. ΠΙαβίγα θὰ Ὁ. παπιογοὰβ Επ- 
δτανίηρβ οη  οοά. ὅνο, ὅπθθρ εχίγω, 84 00. 

θυ ΚΘ 05. ὅπ ΒῈθ]πθ ἀπὰ Βθαα τ], 
Εββαυ οὐ {6 ΘῈ] 1πι6 απὰ Βοδα τα]. Α ΡΒ] ΟΒΟρΡ δ δ] [πᾳ 
ἱπίο πὸ Οτὶρὶη οἵ ον [ἀφ88 οἵ {86 ΒΘ] πιὸ ἀπὰ ἐμ Βοδυτὶ 
1 δὴ Τηϊγοάμοίονν Τβοοῦγβο δοποογηΐηρ Ταβέθ. Ἑαϊυρὰ ὈΥ͂ 
ἌΒΒΑΗΑΜ Μιμ5. 19π|ο, ΜΒ] 1η, ὅ οςῃΐβ, 

Βα δηη5 ΟὝΘΘΙ. ΟὙΔΙΠΠΊΔΥ, 
Α ατοοὶς Οράπηηδν, ἔον {Π6 π86 οὗ ΗἸρἢ β΄ ἢ 0015 απᾷ Ἰληΐν ογϑὶ- 
165. ον βοα δηά θη]αυσοᾶ ΒΥ ΑἸεχάνθεπ Βύττμανν. Ὑγδηβ. 
Ἰαΐοα ἔγοιη {π6 180} Οουπαη ἘΠ οη, ὈῪ Ερψλαν ΠΟΒΙΝΒΟΝ, 
Ὁ.}., 11... 8νο, ὅδθερ οχίνα, 82 00. 

ΟΡ 081}5 ῬΕΠΟΒΟΡΕν οὗ ΒΠϑίοσίο, 
ον βοα Ἑαιοη. 132π|0, ΜΒ] 1η, 31 26. 

ΟἸοοσοα ΟΥ̓ΑζΟΥ, 
ΟἸδονοβ ΤΉΡοΘ Ὀ]δϊοστοβ οὐ {86 Οταίου. ῬΤγαηβ ἰδ ἱπίο Ἐπ 
ΘΠ 5ἢ, ὃν Ὑ. αὐτηπιε. Βονβρᾶ δπᾶ Οογγθοίρα, τι Νοίθα, 
18τηο, ΜυΒ]1η, 45 οοπίβ. 

ΟἸαυ κα ΕΠΘθηὐβ οὗ ΑἸσΘΌΓα, 
Ἐπ γδοίηρ, 4180, {Π6 ΤΠΘοΡν ἀπὰ Ἀρρ]ϊδαϊίου οὗ 1ορανιἐμπιβ; 
ἰορσϑίμοῦ ψΠ ἂπ Αρροπαάϊχ, οοηίαϊηΐηρ [ηἢηϊΐθ βοτίοβ, ἐμὸς 
Οθποῦαὶ ΤΉθοῦν οἵ Ἑαπαίίοηβ, απὰ 1Π16 πιοβὲ δρργον δὰ Μοίοαβ 
οὗ γοϑοϊνίηρσ ὑμ6 Ὠΐσμον Εαυαίίοπβ, 8ὅνο, ὅ:6θρ ὀχίγα. 81 00, 

Ὀομιθα ῬΕΠΟΒΟΡΙν οὗ Ια  ΠΘηλα 085, 
Τνδηβ]αὐθα ἔνοπὶ ὑπ Οὐ ἀ6 ΡΠ οβορηὶς Ροβιενς, Ὁγ Ὗ. Μ, 
ΟἸΣΚΕΒΡΙΕ, .Μ. ὅνο, Μυβιίη, 81 25. 

ΟΥ̓Δ ΚΘ ΠΟΠΥΠΊΒ. 
ἘΠΡΊ ΙΒ ΞΘ ΠΟΥ ΠιΒ ἐχρ]αἰποᾶ, ὙΠ οορίουβ ΠΙυδέραιίοηβ απ 
Ἐχρ!απδίϊοηβ, ἀγανγη ἔτομπὰ 1Π6 Ὀεβὺ Ὑ τΐονβ, 8νο, ὅῆθθρ ὃν 
ἔγβ, 82 00. 

Ὁ οκοηθ5 ΟἸ]4 5 Ηἰδέοτν οὐ Ἐπρ]απᾶ, 
3. γο 8. ΟΥ ], το, Μυβίϊη, δ1 00. 

Ῥοοπαχὺγ5 ΑΥὙΣ τη θ ΐο, 
12π|ο, ὅ86ρ οχίγα. (7 ργεβ8.) 

θρο!αγύνγ 5 [πϑὺϊ θα οὗ ΑΙΡΘΌΓΑ, 
Βοίησ (π6 ΕἸνβῦ Ῥανύ οἵ αὶ ουνβο οἵ Μαιμριηδεϊεβ, ἀϑαϊστιεὰ ἴον 
[π6 π86 οὗ βο!οο β, Αοδάθιηϊοβ, δηὰ Οο ]οσθβ, 1 τηο, 5,69» 6χ- 
ἔνα, 1 σοηΐϑ. Ἂν 

ϑιαροΙ 5 Τοχί- 00]. οα ΟἸΘΠ ΒΥ, ἘΣ ΟΝ 
ὋΣ Π6 56 οἵ β6ῃοοῖβ απ ΘΟ] ]οσθα. ΟΑΡΕΌΪν τον θᾶ, τοὶ 
ἀήάϊοηβ. ὙΠ 800 ΠΙυΒίταιίου8. 12 τηο. ΞΉφορ, 75 ὁρηία, 

.- ὧ 



βαγρεῖ᾽ δ Φαϊαίσαμε. 

« 

Α Νὲε7ν ΘΕΒΟΒΙΡΤΙΨΕ ΟΑΤΑΙΟΘΙΕ ΟΕ ΗΆΑΕΡΕΒΕ ἃ ΒΕΟΤΗΕΕΒ᾽ 
ῬυΒΙΙΟΑΆΤΙΟΝΒ, ὙΠ] δὴ πᾶθχ δπᾶ ΟἸαββιῆθα ΤΑΌ]6 οἵ (οπίσδηϊβ, 15 

Ὧον τοδαᾶν {01 ΤΠ β τ αϊοι, ἃ πα τῇδ Ὀ6 οδίαϊηθα σταίαϊτουβ]γ Οἢ 

ΒΡρΡΙοδίίοπ το {π6 ῬΆΘΙΠΙΒΗΘΥΒ ῬΘΥΞΟΠΆΠ]ν, ΟΥ̓ΌΥ Ἰο θυ ἱποϊοβίηρ ΒῚΧ 
ΟΕΝΤΒ ἴῃ Ῥοβίαρθ ϑίδιῃρβ. 

ὙΤΠΟ αἰθηίοπ οὗ σϑηἑ]θτηθῃ, ᾿ῃ (ΟΥ ΟΥ̓́ΘΟΌΠΕΤΎ, ἀοϑισηϊησ ἰο ἔουτα 

μΌγΥ 65 Οὐ ΘΗΤΙΟἢ {πεῖν Τλΐογαγν ΟΟ]]ΘΟΙ:ΟΠ8, 15 Ταβρθο Ὁ ]}]Υ ἰηνϊ θὰ 

το {πἰ8 Οαΐδϊοσιτο, ἡ ΠΣΟἢ γἡ0}}} θ6 Του πα ἴο ΘΟΙΏΡΥΪβ6 8. Ιδυύσο ρσόρου- 
τοι οἵ {116 βίδῃηααγα δηᾶ τηοβύ βϑίθομπηθα ὑγουκβ ἴῃ ἘΠΠΡΊΒΗ 1, ΔΘ γαῦα 
--σΟΜΡΕΕΗΕΝΡΘΙΝΟ ΜΟΒΕ ΤῊΑΝ ΤῸ ΤΗΟΌΒΑΝΡ ΨΟΙΌΜΕΞΒ ---- ὙΠΊΟῊ 

αἴῸ οὔθδγοαά, ἴῃ τηοϑὲ ᾿ηβϑίδῃοθβ, δὖ 1658 {Π8η ομ6 8] {Π6 οοδβὺ οὗ βὶπη- 

ὅδν ῥῬγοάποιίομβ ἴῃ ἘΠρ]αηᾶ. 

Τὸ Τ Ργαυῖδηβ δηα οὔποῦβ οοηποοίοα πὶ ΟΟ]]οσοβ, βΌΒοο]5, ἄς., 

ΧῈΟ ΙΩΔῪ ποῦ μᾶγθ 866685 ἴο 8. τ ] 8016 σαϊάθ ἴῃ ξογυτηΐηρ ἐμ6 ἔτ 

ϑβητηδίθ οὔ ΠΓΘΓΑΤΥ Ῥγοαποίοη5, 16 15 Ὀο] ον {Ππ15 Οδίδϊοστιθ ν1}]} 
Ὀγοόνθ Θβρθοῖδ!ν γϑ]α8 16 85 ἃ τα η 8] οὗ τοίογεμοο. 

Τὸ ργουθηῦ αἰβαρροϊηίτηθηΐ, 10 15 βαρσοβίοα ἐπαΐ, ὙΠ ΘΏΘΥΘΥ ῬΟΟΚΒ 
ὁδη ποῦ 6 οὐίδι πϑα {ΠγΟῸρΡῚ ΠΥ ὈΟΟΚΒΘΙ]ΘΥ ΟΥ ἸΟ68] ἀρϑηΐ, ΔΡΡ]1οα- 

τἰοη5 ἡ] σου τίαποθ 5ῃου]ὰ θ6 δἀατγοββοα αἰϊτθοῦ το (π6 ῬΏΡ]ΞὨεενο, 

ΜΏΣΟΙΒ Μ{11 Ὀ6 Ῥχοιηρύὶ αὐἰξομαρᾷ ἰο. 
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